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 :بسم اهللا والصالة والسالم  عىل رسول اهللا، وبعد

 
 فيهــــا شـــــتات كــــالم العالمـــــة ُ مجعـــــت، أحكـــــام االســــتغاثة رســــالة يفه فهــــذ
ُاخلاص هبـذا املوضـوع مـن مجيـع مـا وقفـت عليـه  ارص الدين األلباينحممد ن

مــــن تراثــــه املطبــــوع واملــــسموع، مـــــع ترتيــــب مــــسائله وتبويبهــــا ليــــسهل عـــــىل 
 .القارئ الكريم تناوهلا والوصول ملا يريده منها

َّ وقـــد ضـــممت هـــذه الرســـالة إىل عمـــيل املوســـوعي الـــذي مـــن اهللا بـــه عـــيل  َّ ُ ْ َ َ
ـــ ً، لكـــن رأيـــت نـــرشها مفـــردة ليـــسهل  قـــسم العقيـــدة،اينموســـوعة العالمـــة األلب ُ

تناوهلـــــــا للبـــــــاحثني وطـــــــالب العلـــــــم املعتنـــــــني هبـــــــذا املوضـــــــوع عـــــــىل وجـــــــه 
 .اخلصوص، واهللا من وراء القصد

 وكتب
 شادي بن حممد بن سامل آل نعامن.د

 يف صنعاء اليمن
 حرسها اهللا من كل سوء ومكروه
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 :]صاهللا قال رسول [
 فبينــاهم كــذلك اســتغاثوا ،إن الــشمس تــدنو حتــى يبلــغ العــرق نــصف األذن«

 ،ص ثـم حممـد، فيقـول كـذلك، ثـم بموسـى،لست صـاحب ذلـك: بآدم فيقول
 ً فيومئــذ يبعثــه اهللا مقامــا، فيمــيش حتــى يأخــذ بحلقــة اجلنــة،فيــشفع بــني اخللــق

 .»حيمده أهل اجلمع كلهم،ًوداحمم
  : ]قال اإلمام[

طلبــــوا منــــه عليــــه الـــــسالم أن :  أي،" اســــتغاثوا بــــآدم ": صقولــــه: )فائــــدة(
األحاديـث هبـذا املعنـى كثـرية ، وتعـاىل ويشفع هلم عند اهللا تبـارك، ويدعو هلم
 ،لـيس فيـه جـواز االسـتغاثة بــاألموات، وغريمهـا، و" الـصحيحني " يف معروفـة

 بـل هـو مـن بـاب االسـتغاثة بـاحلي فـيام !األمـوات ثري من املبتدعةكام يتوهم ك
﴿: قولــه تعـاىل يف  كـام،يقـدر عليـه

﴾اآلية . 
 أن يقــــول احلــــي القــــادر للمقيــــد -ً مـــثال- أنــــه ال جيــــوزَّنيَومـــن الواضــــح البــــ

 فمـــن ،عـــاىل أعجـــز منـــه فامليـــت الـــذي يـــستغاث بـــه مـــن دونـــه ت!ِّنـــيِعَأ: العـــاجز
ميتــــه أنــــه  يف  أو مــــرشك خمــــذول ألنــــه يعتقــــد، فهــــو إمــــا أمحــــق مهبــــول،خـــالف



 
 

٤ 
، هنـا تكمـن اخلطـورة ألن الـرشك األكـرب، وعىل كـل يشء قـدير، وسميع بصري

هــو الــذي خيـــشاه أهــل التوحيـــد عــىل هــؤالء املـــستغيثني بــاألموات مـــن دون و
﴿: هــو القائـل، وتعـاىل واهللا تبـارك


﴾قـال و :﴿


﴾. 

  ).٥٩٢-٥/٥٩٠"(الصحيحة"
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 :]صروي عن النبي [

 يـــا ،يـــا عبــاد اهللا احبـــسوا عـــيل: إذا انفلتــت دابـــة أحـــدكم بــأرض فـــالة فلينـــاد«
  .» سيحبسه عليكمًاألرض حارضا يف  فإن هللا،عباد اهللا احبسوا عيل

 .)ضعيف(
  : ]قال اإلمام[

ص ( " االبتهــــاج بأذكــــار املــــسافر واحلــــاج " يف  احلــــافظ الــــسخاويوقــــال
 أكـابر شـيوخه ُبـه هـو وبعـضَّإنـه جر:  لكن قال النووي، وسنده ضعيف": )٣٩

أمـــر غيبـــي  يف  ســـيام مـــا كـــان منهـــا،العبـــادات ال تؤخـــذ مـــن التجـــارب: قلـــت."
 كيـف وقـد متـسك بـه ! فال جيوز امليـل إىل تـصحيحه بالتجربـة،كهذا احلديث

واهللا .جـــواز االســـتغاثة بـــاملوتى عنـــد الـــشدائد وهـــو رشك خــــالص يف ضهمبعـــ
 .املستعان

  ).١٠٩-٢/١٠٨"(الضعيفة"
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 :]صروي عن النبي [
 وهــو بــأرض لــيس هبــا أنــيس ،ً أو أراد أحــدكم غوثــا،ًكم شــيئاُإذا أضــل أحــد«
 .» نراهم فإن هللا عبادا ال، يا عباد اهللا أغيثوين،يا عباد اهللا أغيثوين: فليقل

 )ضعيف(
  : ]قال اإلمام[

 فلـــيس فيـــه دليـــل عـــىل جـــواز ،ومـــع أن هـــذا احلـــديث ضـــعيف كالـــذي قبلـــه
 ألهنـام رصحيـان بـأن املقـصود بـــ ،االسـتغاثة بـاملوتى مـن األوليـاء والـصاحلني

 فـإن ": احلـديث األول يف  بـدليل قولـه، فـيهام خلـق مـن غـري البـرش" عباد اهللا "
 فـــإن هللا ": هـــذا احلـــديث يف وقولـــه." علـــيهم هللا يف األرض حـــارضا سيحبـــسه

 ." ال نراهمًعبادا
ــق عــىل املالئكــة أو اجلــن  ألهنــم الــذين ال نــراهم ،وهــذا الوصــف إنــام ينطب

أخرجـه البـزار .حـديث آخـر تعيـني أهنـم طائفـة مـن املالئكـة يف  وقـد جـاء،عـادة
 األرض سـوى احلفظـة يكتبـون يف إن هللا تعـاىل مالئكـة«: عن ابن عبـاس بلفـظ

يــا :  فــإذا أصــابت أحــدكم عرجــة بــأرض فــالة فلينــاد،مــا يــسقط مــن ورق الــشجر
 .»عباد اهللا أعينوين
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 هــذا حــديث حــسن ": )٥/١٥١( " رشح ابــن عــالن " يف قــال احلــافظ كــام
 هبــذا ص ال نعلــم يـروى عــن النبــي:  أخرجـه البــزار وقــال،ًاإلسـناد غريــب جــدا

 ."اللفظ إال من هذا الوجه هبذا اإلسناد 
ــضاوحــسنه  ."رجالــه ثقــات":  وقــال اهليثمــي" االبتهــاج " يف  الــسخاوي أي

 . موقوفا كام يأيت" الشعب " يف ورواه البيهقي: قلت
يــــا "احلــــديث األول  يف  يعــــني أن املـــراد بقولــــه- إذا صــــح-فهـــذا احلــــديث

 فـال جيـوز أن يلحـق هبــم املـسلمون مـن اجلــن أو ، إنـام هـم املالئكــة"عبـاد اهللا
 ســـواء كـــانوا ، برجـــال الغيـــب مـــن األوليـــاء والـــصاحلنياإلنـــس ممـــن يـــسموهنم

 فـــإن االســـتغاثة هبـــم وطلـــب العـــون مـــنهم رشك بـــني ألهنـــم ال ،ًأحيـــاء أو أمواتـــا
 وهـذا ،سـمعوا ملـا اسـتطاعوا االسـتجابة وحتقيـق الرغبـة  ولـو،يسمعون الدعاء

والـذين تـدعون مـن دونـه مـا ﴿:  منها قوله تبارك وتعـاىل،آيات كثرية يف رصيح
ــــــسمعوا دعــــــائكم،كــــــون مــــــن قطمــــــرييمل ســــــمعوا مــــــا   ولــــــو، إن تــــــدعوهم ال ي

ك مثـل خبــري، ويــوم القيامـة يكفــرون بــرشككم،اسـتجابوا لكــم ــاطر (﴾ وال ينبئــ ف

١٤ -١٣(. 
  ).١١٠-٢/١٠٩"(الضعيفة"
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  : ]قال اإلمام[

 " شـــهادة أن ال إلــــه إال اهللا "وأمـــا الــــركن األول مـــن هــــذه األركـــان اخلمــــسة 
 وكـــــذلك إذا قاهلــــا ومل يفهـــــم ،ال ينفـــــع يشء مــــن األعـــــامل الــــصاحلةفبــــدوهنا 

 كاالســتغاثة بغــري اهللا تعــاىل عنــد   ولكنــه أخــل بــه عمليــا، أو فهــم،حقيقــة معناهــا
 .الشدائد ونحوها من الرشكيات

  ).١/٢١٣"(الضعيفة"
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  : ]قال اإلمام[

األنبيــــــــــاء  واالســــــــــتغاثة بـــــــــاألموات مـــــــــن ،كاالســـــــــتغاثة بغـــــــــري اهللا: الـــــــــرشك
 .ً واحللف هبم تعظيام هلم، ودعائهم من دون اهللا،والصاحلني

  )٧ص"(مناسك احلج والعمرة"
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  :]قال اإلمام[

 بإســـناده عـــن أيب )٢/١/٨٢/٢( " الـــشعب "يف ...أورد البيهقـــي: )تنبيـــه(
حــدثني أيــوب اهلــاليل : يزيــد الرقــايش عــن حممــد بــن روح بــن يزيــد البــرصي

 أنــاخ راحلتــه ص  فلــام جــاء إىل بــاب مــسجد رســول اهللا، حــج أعــرايب": قــال
 ص وقـف بحـذاء وجـه رسـول اهللا و ثم دخل املـسجد حتـى أتـى القـرب،فعقلها
ـــــا رســـــول اهللا وبـــــأيب أنـــــت: فقـــــال ـــــا و جئتـــــك مـــــثقال بالـــــذنوب!أمـــــي ي  ،اخلطاي

 أهنــــم إذ ظلمــــوا و لــــو[: حمكــــم كتابــــه يف أستــــشفع بــــك عــــىل ربــــك ألنــــه قــــال
اســـــتغفر هلـــــم الرســـــول لوجـــــدوا اهللا توابـــــا  ووك فاســـــتغفروا اهللاؤأنفـــــسهم جـــــا

الــرتب  يف يــا خــري مــن دفنــت: هــو يقــول وعــرض النــاس يف ثــم أقبــل.].رحــيام
فيـه ...األكـم نفـيس الفـداء لقـرب أنـت سـاكنه وفطـاب مـن طيـبهن القـاع...أعظمه
 .الكرم وفيه اجلود والعفاف
  .ال من دونه و مل أعرف أيوب اهلاليل،ف مظلمهذا إسناد ضعيو: قلت

 "رسد الكنــــــــى  يف  املقتنــــــــى" يف  أورده الــــــــذهبي،و أبــــــــو يزيــــــــد الرقــــــــايش
أرى ، و" ً حكــى شــيئا":  وأشــار إىل أنــه ال يعــرف بقولــه،مل يــسمهو) ٢/١٥٥(

ــشري إىل هــذه احلكايــة حــسبك أهنــا تعــود ، ووهــي منكــرة ظــاهرة النكــارة ،أنــه ي
 احلـافظ ابـن كثـري عنـد - مـع األسـف-قـد ذكرهـاو! ويـةإىل أعـرايب جمهـول اهل

 وتلقفهـا منـه كثـري مـن أهـل ﴾﴿: تفـسريه هلـذه اآليـة



 
 

١١ 
ــشيخ الــصابوين،املبتدعــة واألهــواء ــرصه " يف  فــذكرها برمتهــا، مثــل ال  !" خمت

 ، فغلبتنـــي عينـــي، ثـــم انـــرصف األعـــرايب": آخرهـــا يف فيهـــا زيـــادةو) ١/٤١٠(
أن اهللا قــد   احلــق األعــرايب فبــرشه!يــا عتبــي:  فقــال،النــوم يف ص ت النبــيفرأيــ

ـــري " يف هـــي و"غفـــر لـــه   غـــري معـــزوة ألحـــد مـــن املعـــروفني مـــن أهـــل " ابـــن كث
، هـذه احلكايــة يف هـو غـري معـروف إال، و" العتبــي " بـل علقهـا عـىل ،احلـديث

 .إسناد البيهقي يف يمكن أن يكون هو أيوب اهلاليلو
لــــذلك ، والـــسنة و ملخالفتهـــا الكتـــاب، بـــل باطلــــة،مـــستنكرةو هـــي حكايـــة 
 وطلـــب الـــشفاعة منـــه ،ص  ألهنــا جتيـــز االســـتغاثة بــالنبي،يلهــج هبـــا املبتدعـــة

قـد تـوىل بيـان ذلـك شـيخ ، و كـام هـو معلـوم، وهـذا مـن أبطـل الباطـل،بعد وفاته
 وقــد تعـــرض ،"الوســيلة  و التوســل" يف كتبــه وبخاصــة يف اإلســالم ابــن تيميــة

 .العلم و فلرياجعه من شاء املزيد من املعرفة،ة العتبي هذه باإلنكارحلكاي
 ).١٠٣٥-٦/٢/١٠٣٤"(الصحيحة"
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عــدم ســامع األمــوات بعــد أن رد  يف اآليــات البينــات"مقدمــة حتقيقــه عــىل  يف قــال اإلمــام[

 ]:أهم شبه املستغيثني بغري اهللا
سلــسل هــذا البحــث العلمــي إىل هــذه النقطــة ت يف وقــد بلغــت-وإين ألشــعر

َأنـــــه مل يبـــــق عنـــــد املـــــستغيثني بغـــــري رب العـــــاملني شـــــبهة تـــــذكر إال أن -اهلامـــــة ْ ُ ِّ
 :يقولوا

ُســلمنَا بكــل مــا ذكـــرتم ْ َْ َ ِّ  ولكــن هــل مـــن مــانع يمنــع أن نطلـــب مــنهم مــا كـــان ،َّ
 اهللا يــا رســول:  فبـدل أن نقــول مــثال،ً كالــدعاء مــثال؛احليــاة الــدنيا يف بمقـدورهم

ْأغثنَـا ْادع اهللا لنـا أن يغيثنــا:  نقــول، أو اشــفع لنـا،ِ ِّ أو أن يـشفعك فينــا،ُ :  وال نقــول،ْ
 بــل إن هــذا بعينــه ،اســتغفر لنــا ذنوبنــا:  وإنــام نقــول،يــا رســول اهللا اغفــر لنــا ذنوبنــا

 تعــــرض عــــىل ": احلـــديث يف  فقـــد جــــاء!هـــو قــــصدنا نحـــن وإن أســــأنا التعبــــري
ً فإن رأيت خريا ؛أعاملكم ً وإن رأيت رشا استغفرت لكم،محدت اهللاُ ُ". 

 : ًوجوابا عليه أقول
ك هــو القــصد َّإن ســلمنا بــأن ذلــ َّ َ فالطلــب مــن أصــله خطــأ وضــالل ال جيــوز،ْ َّ، 

 :  وبيانه من وجهني،ًبل جيب االمتناع منه فورا

                                                
 ]منه[).املجلد الثاين-٩٧١ ("األحاديث الضعيفة" يف وهو حديث ضعيف كام حققته: قلت) ١(



 
 

١٣ 
ك ،دعائــه وعبادتــه وحــده يف أنــه ينــايف اإلخــالص هللا تعــاىل: األول ــ  ويف ذل

النهي عن دعاء غري اهللا تعـاىل مـن األوليـاء والـصاحلني  يف حيةآيات كثرية رص
﴿:  ومنها قوله تعـاىل، وقد مىض بعضها،كام سيأيت


﴾)٢٣-٢٢: سبأ(. 

بعـد ) ٢٨١-١/١٩٧ ("جممـوع الفتـاوى"قال شيخ اإلسـالم ابـن تيميـة يف
 :ذكر هذه اآلية وغريها

َينهــــى أن يــــدعى غــــري اهللا: القــــرآن كثــــري يف ومثــــل هــــذا" ْ  وال ،ة ال املالئكــــ؛ُ
ْ وال غــريهم،األنبيــاء ُ بخــالف مــا يطلــب ،ِّ أو ذريعــة إىل الــرشك،َّ فــإن هــذا رشك؛َ َُ ْ

ِ فـــإن ال يفــــىض إىل ذلــــك؛حياتــــه مـــن الــــدعاء والــــشفاعة يف مـــن أحــــدهم َّ فــــإن ؛ُ
ِأحـدا مـن األنبيـاء والــصاحلني مل يعبـد ْ ُ  فإنــه ينهـى مـن يفعــل ؛حياتـه بحـرضته يف ً
ك بخــالف دعــائهم بعــد مــوهتم ك ذريعــة إىل الــرشك هبــم فــإ؛ذلــ  وكــذلك ،ِّن ذلــ

 .ٍّمغيبهم هو ذريعة إىل الرشك يف دعاؤهم
ًفمـــن رأى نبيـــا أو ملكـــا مـــن املالئكـــة َ َ ـــك "ُادع يل ":  وقـــال لـــه،  ِ مل يفـــض ذل ْ ُ

َّ فـإن ذلـك يفـيض إىل الـرشك بـه كـام ؛مغيبه يف َإىل الرشك به، بخالف من دعاه
َّ بــل إذا تعلقــت القلــوب ، يــرشك بــهَّ فــإن الغائــب وامليــت ال ينهــى مــن؛قــد وقــع

َبدعائـــه وشـــفاعته أفـــىض ذلـــك إىل الـــرشك بـــه ْ ِ فـــدعي،َ ِ وقـــصد مكـــان قـــربه أو ،ُ ِ ُ
َ كــــام قــــد وقــــع فيــــه املــــرشكون ومــــن ضــــاهاهم مــــن أهــــل ،متثالــــه أو غــــري ذلــــك

 .الكتاب ومبتدعة املسلمني



 
 

١٤ 
﴿: ٌومعلوم أن املالئكة تدعو للمؤمنني وتستغفر هلم كام قـال تعـاىل




﴾)٧: غافر(. 
ِ وكــذلك مــا روى ،ِفاملالئكــة يــستغفرون للمــؤمنني مــن غــري أن يــسأهلم أحــد ُ

ــشفع لألخيــار مــن -أو غــريه مــن األنبيــاء والــصاحلني- ص َّأن النبــي  يــدعو وي
َ هم يفعلون ما أذن اهللا هلم فيه بدون سؤال أحد،أمته هو من هذا اجلنس ِ َ. 

ُوإذا مل يـــــــرشع دعـــــــاء املالئكـــــــة مل يـــــــرشع د عـــــــاء مـــــــن مـــــــات مـــــــن األنبيـــــــاء ُ
ـــــــدعاء والـــــــشفاعة،والـــــــصاحلني َ وال أن نطلـــــــب مـــــــنهم ال َ َّ ـــــــدعون ،ُّ ْ وإن كـــــــانوا ي
 :  لوجهني؛ويشفعون

ـــك هـــم يفعلونـــه وإن مل يطلـــب مـــنهم: أحـــدمها ْأن مـــا أمـــرهم اهللاُ بـــه مـــن ذل َُ ْ ََّ، 
َوما مل يؤمروا به ال يفعلونه ولو طلب منهم ُِ  .الطلب منهم يف  فال فائدة؛ُ

ِّهـذه احلـال يفـىض إىل الـرشك  يف َأن دعاءهم وطلب الشفاعة مـنهم: ينالثا ِ ْ ُ
َّ فلــــو قــــدر أن فيــــه مــــصلحة لكانــــت هــــذه املفــــسدة ، ففيــــه هــــذه املفــــسدة؛هبــــم ُِّ

حيــــــــاهتم  يف  بخــــــــالف الطلــــــــب مــــــــنهم، فكيــــــــف وال مــــــــصلحة فيــــــــه،راجحــــــــة
 ؛ بــل فيـه منفعــة،ِّ فــإهنم ينهـون عـن الــرشك هبـم؛ فإنـه ال مفــسدة فيـه؛وحـضورهم

ٍوهـــو أهنـــم يثـــابون ويـــؤجرون عـــىل مـــا يفعلونـــه حينئـــذ مـــن نفـــع اخللـــق كلهـــم ُ َ ُ ُ  ؛َُ
ــف يف َّفــإهنم اآلخــرة فيهــا إظهــار كرامــة اهللا  يف  وشــفاعتهم،ِدار العمــل والتكلي

 ."هلم يوم القيامة
 : )٣٣١-١/٣٣٠(موضع آخر  يف وقال



 
 

١٥ 
ُ وإن قـــــ،قبــــورهم يف  وإن كــــانوا أحيــــاء،َّوكــــذلك األنبيــــاء والــــصاحلون" ر ِّدْ

َ، فلــــيس ألحــــد أن يطلــــب مــــنهم ْ وإن وردت بــــه آثــــار،َّأهنــــم يــــدعون لألحيــــاء ٍ
َّ ومل يفعــــل ذلـــك أحــــد مــــن الـــسلف،ذلـــك ِّ ألن ذلــــك ذريعـــة إىل الــــرشك هبــــم؛ٌ ٌ َّ، 

 فإنــه ال ،حياتــه يف  بخــالف الطلــب مــن أحــدهم،وعبــادهتم مــن دون اهللا تعــاىل
ِيفــىض إىل الــرشك ْ علــه األنبيــاء والــصاحلون هــو  وألن مــا تفعلــه املالئكــة ويف،ُ
ُ فــــال يــــؤثر فيــــه ســــؤال الــــسائلني؛بــــاألمر الكــــوين  يف  بخــــالف ســــؤال أحــــدهم،ِّ

 ." وبعد املوت انقطع التكليف عنهم، فإنه يرشع إجابة السائل؛حياته
أن طلب الدعاء والشفاعة ونحـو ذلـك مـن األنبيـاء والـصاحلني : واخلالصة

ِ ألنـه رشك؛بعـد مـوهتم ال جيــوز ِّيعــة إىل الـرشك أو ذر،َّ  وهــذا هـو الوجــه األول ،ٌ
َّمن الوجهني الدالني عىل ذلك َّ. 

ــــــاء والــــــصاحلني : والوجــــــه اآلخــــــر ــــــد الطــــــالبني أن األنبي ــــــك يعنــــــي عن أن ذل
ً وضــالال ،  وإال كــان دعــاؤهم ومنــاداهتم بــذلك ســخفا جليــا،يــسمعون طلبــتهم

ًبينــــا  ،ًبداهــــة وفطــــرة ألنــــه باطــــل ؛ بلــــه املــــؤمن، وهــــذا ممــــا يرتفــــع عنــــه العاقــــل،ِّ
ــرية مــن القــرآن يف وبــذلك احــتج اهللا عــىل املــرشكني :  فقــال تعــاىل،مــواطن كث

﴿


﴾ولـذلك كانـت حجـة إبـراهيم عـىل ؛)١٩٥-١٩٤: األعراف (!؟ 
﴿: أبيـه وقومـه

﴾)وقـال )٤٢: مرمي :﴿
                                                

 ]منه[.كأنه يشري إىل احلديث السابق) ١(
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﴾ )ــشعراء فقــد اعرتفــوا هبــذه احلجــة القاطعــة  .)٧٤-٧٠:ال
﴿:  ولكـــنهم عانـــدوا وعـــدلوا عنهـــا إىل قـــوهلم،قلـــوهبم يف وخـــضعوا هلـــا

﴾)٧٤: الشعراء(. 
َإذا عرفــت هــذا َ فتنبــه أهيــا املــسلم املبــتىل بــدعاء األوليــاء والــ؛َ ُّ صاحلني مــن َّ

 إذن فأنـــت ؟دون اهللا تعــاىل، هــل أنـــت تعتقــد أهنـــم حــني تنـــادهيم ال يــسمعونك
ك املـرشكني مــن قـوم إبــراهيم  مـع خمالفتـك للعقــل والفطـرة الــسليمة مثـل أولئــ

 ألن ؛ِّ فـال ينفعـك واحلالـة هـذه مـا تدعيـه مـن إسـالم وإيـامن، وال فرق،وغريهم
﴿: القــرآن يف اهللا تعــاىل يقــول

﴾)ــر  ولـــذلك تنـــادهيم ؛وإن كنـــت تـــزعم أهنـــم يـــسمعونك )٦٥: الزمـ
َ فهــي ضــاللة أخــرى فقــت هبــا املــرشكني،وتــستغيث هبــم وتطلــب مــنهم ْ ُ  وإين !ٌ
 .يشء يف ألعيذك باهللا أن تكون منهم

َّفــــأعلم أخــــي املــــسلم أن كــــل مــــا أعطــــاه اهللا وفــــيهم األنبيــــاء - تعــــاىل للبــــرشَّ
َّ أن كــــل ذلـــــك يـــــذهب بـــــاملوت؛ كالـــــسمع ،مـــــن قـــــدرات وصـــــفات-واألوليــــاء َّ
ٌ فـــــام يبقـــــى منهـــــا يشء كـــــام هـــــو ، ونحـــــو ذلـــــك، واملـــــيش، والـــــبطش،والبـــــرص
َمـشاهد َ احلــديث  يف ّ اللهـم إال الـروح باتفـاق املـسلمني، وأجـساد األنبيـاء كـام،ُ

 فهــو كالـــذي يــزعم أهنـــم يبـــرصون ،َّ فمـــن زعــم أن املـــوتى يـــسمعون،الــصحيح
َمـع كونـه خـالف املـشاهد- فكـل هـذا،ويبطشون ويترصفون ٌإنـام هـو حتـدث -َ ُّ

ـــك ممـــا ال جيـــوز رشعـــا،عـــام وراء العقـــل واملـــادة  وال ، ألنـــه مـــن الغيـــب؛ً وذل
َّوهــو كــذلك يقينــا ال شــك - وإذا كــان األمــر كــذلك،يعلــم الغيــب إال اهللا تعــاىل ً



 
 

١٧ 
ٍّا ذكــر إىل املــوتى مجيعــا إال بــنص مــن الــشارع فــال جيــوز نــسبة يشء ممــ-فيــه ً َُ ِ

َّ أي أن مــن طبيعــة امليــت ؛ فهــل جــاء نــص يثبــت للمــوتى صــفة الــسمع،احلكــيم
 ،وأن ذلك صفة له كـام كانـت لـه قبـل ذلـك،أن يسمع الكالم كام كان قبل موته
-رمحــــه اهللا تعــــاىل- كــــام رشحــــه املؤلــــف،أم األمــــر عــــىل النقــــيض مــــن ذلــــك

ُعتمـدا عـىل أقـوال املـذهب واألئمـة؟ هـذا مـا أردت حتقيقـه وبسط القول فيـه م ً
ً راجيـا ممـن ،ُوتأييده بام وقفـت عليـه مـن األدلـة مـن الكتـاب والـسنة الـصحيحة

: كتابـه يف  ويتبـع آيـات ربـه القائـل، ويـصغي بقلبـه،ْوقف عليه أن يـصيخ بـسمعه
﴿

﴾)٨١-٨٠:النمل(. 
  .)٣٧-٣١ص ( "عدم مساع األموات يف حتقيق اآليات البينات"



 
 

١٨ 

 
يــا : هـل جيــوز أن نــستغيث بكـالم اهللا نقــول: أمــس واحـد يــسألني يــا شـيخنا، يقــول يل: سـؤال
 وعـــن األنبيـــاء صيغنيـــك االســـتغاثات الـــواردة عـــن الـــسلف وعـــن النبـــي : قلـــت لـــه! كـــالم اهللا؟

 .أن تأيت هبذه االستغاثة التي مل ترد..وكذا
دات العبــــا يف احلقيقــــة أن الوقــــوف مــــع النــــصوص الــــرشعية خاصــــة :الــــشيخ

 .تريح النفس، ويطمئن القلب
  )٠٠: ١٣: ٠٧/ ٦٥٣("اهلدى والنور "



 
 

١٩ 

ص 
 ]: "الكلم الطيب" يف أورد ابن تيميه[

 ،عـــنهام اهللا ريض عمـــر بـــن اهللا عبـــد عنـــد كنـــا: قـــال ،حـــنش بـــن اهليـــثم عـــن
ـــك النـــاس أحـــب اذكـــر«: رجـــل لـــه فقـــال ،رجلـــه فخـــدرت  حممـــد يـــا: فقـــال.إلي
 .عقال من نشط فكأنام فقام: قال .ص
 ).ضعيف(
ــــاس ابــــن عنــــد لُجــــَر لْجــــِر خــــدرت: قــــال ،جماهــــد عــــن]و[  ابــــن فقــــال ،عب
 .» خدره فذهب.ص حممد: فقال.إليك الناس أحب اذكر«: عباس

 ]: ًقال اإلمام معلقا عىل األثر الثاين[
:  قـال ابـن معـني،يمفيـه غيـاث بـن إبـراه) ١٦٥( أخرجه ابن الـسني ،موضوع
 ثـم تتـابع املؤلفـون ، ولـذلك فـإين اسـتقبحت إيـراد املؤلـف إيـاه،كذاب خبيـث

ـــك كـــابن القـــيم وابـــن اجلـــزري وصـــديق حـــسن خـــان وغـــريهم، بـــل مل  عـــىل ذل
 ألنـه ،ً وإن كـان سـنده أحـسن حـاال مـن هـذا،أستحسن إيرادهم لألثر الـذي قبلـه

 وال سـيام ،حيـتج بـه لـو صـح فـال ،حكم املرفوع ملا يـأيت يف  وال هو،موقوف
 !وبعــض املبتدعـــة يـــستدلون بـــه عـــىل جــواز االســـتغاثة بغـــري اهللا تبـــارك وتعـــاىل

 »حتفـــــة الـــــذاكرين« يف ِولقـــــد قـــــارب الـــــصواب اإلمـــــام الـــــشوكاين حـــــني قـــــال
هــذا مــا يفيــد أن لــذلك حكــم الرفــع، فقــد يكــون مرجــع  يف لــيس«: )٢٠٦ص(

 : ثم قال.»َمثل هذا التجريب
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 فينبغـــي ذكـــره كـــام ،ص اهللام لكـــل مـــسلم هـــو رســـول واملحبـــوب األعظـــ(

ك ﴿: كتــاب اهللا ســبحانه مثــل قولــه يف ورد مــا يفيــد ذلــ
﴾،ال يــؤمن أحــدكم حتـى أكــون أحــب «: حـديث يف  وكــام

 .)»إليه من أهله وماله والناس أمجعني
م لكـل مـسلم، لكـن  هـو املحبـوب األعظـص ال ريـب أن رسـول اهللا: قلت

ًهــل رشع اهللا لنـــا أن نـــذكره أو نناديـــه عنـــد اخلـــدر حتـــى يكـــون فعـــل ذلـــك دلـــيال 
 فـــــام ذكـــــره ،وإن قيـــــل ال!  فـــــأين الـــــدليل؟،نعـــــم: إن قيـــــل! ؟عـــــىل حبـــــه تعـــــاىل

 .واهللا املستعان.الشوكاين من اآلية واحلديث حجة عليه ال له
  )١٧٤ ص( "الكلم الطيبحتقيق "



 
 ]: صقال رسول اهللا [
 .»يف الغنم فرع ، ويف اإلبل فرع«
  : ]قال اإلمام[

،  فأبطلــه اإلســالم، كــانوا يذبحونــه آلهلــتهم،أول مــا تلــده الناقــة: )الفــرع(
ال «: ص هـو املـراد بقولـه، وهللا ملن شـاء عـىل التخيـري ال اإلجيـاباجعله و

 ).٤١٣ -٤/٤٠٩( " اإلرواء " يف كام ترى بيانه .»...فرع
  ).٦٥٣-٤/٦٥١"(الصحيحة"



 
 

٢٢ 

 
 :]صروي عن النبي  [
 .»هنى عن ذبائح اجلن«
 .)موضوع(
  : ]قال اإلمام[

 مــــــن الوجــــــه الــــــذي ذكــــــره )٩/٣١٤( " ســــــنن البيهقــــــي " يف واحلــــــديث
 وأمــا )لعلــه يعنــي الزهــري(: قــال: الــسيوطي وعنــده عقــب احلــديث مــا نــصه

ن تــشرتي الــدار وتــستخرج العــني ومــا أشــبه ذلــك فتــذبح هلـــا أ: ذبــائح اجلــن
أهنــــم : احلــــديث معنــــاه يف وهــــذا التفــــسري:  وقــــال أبــــو عبيــــد،ذبيحــــة للطــــرية

وا أن يـصيبهم فيهـا عـيتطريون إىل هذا الفعل خمافة أهنم إن مل يـذبحوا فيطم
 . هذا وهنى عنهص  فأبطل النبي،يشء من اجلن يؤذهيم

النهـي عــن هــذه  يف  فالعمــدة،غــري صـحيحلقــد علمـت أن احلــديث : قلـت
 . واهللا أعلم،النهي عن الطرية يف الذبائح األحاديث الصحيحة

  ).١/٤١٣"(الضعيفة"



 
 

٢٣ 

 
ْعــن ِأبــى َ َهريــرة َ َ َْ َقــال ُ َقــال :َ ُرســول َ ُ َفــرعَ ال«: ص اهللاَِّ َ َ َوال َ َعتــرية َ َ ِ َزاد.» َ ُابــن َ ْ 
ٍرافع ِ ِروايته ِيف َ ِ َ َ ُوالفرع ِ ََ َ ُأول ْ َّ تاج َ ِالنِّ َكان َ ُينْتج َ ْهلم َُ ُ ُفيذبحونه َ ُ َ ََ ْ َ. 
 ]:قال اإلمام[

ـــــــه لطـــــــواغيتهم«: ولفـــــــظ البخـــــــاري ـــــــرية«:  وزاد»كـــــــانوا يذبحون  يف والعت
ورصح أن هــذا التفــسري .»رجــب  يف ذبيحــة...«:  ويف روايــة ألمحــد»رجــب

 .يرةوهو من رواية سعيد بن املسيب عن أيب هر.من قول الزهري
ــرية ــث تــدل عــىل جــواز الفــرع والعت    فيحمــل ,و اعلــم أنــه قــد جــاءت أحادي

   يف حـــديث البـــاب عـــىل حتـــريم ذلـــك إذا كانـــت لغـــري اهللا كـــام كـــانوا يفعلـــون
  وقـــد خرجـــت بعـــضها,واألحاديـــث املبيحـــة عـــىل مـــا إذا كانـــت هللا .اجلاهليــة

  يف 
 .)١١٦٧ (»اإلرواء«

 .)٣٣٦ ص"(خمتصر صحيح مسلم"
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 .»عتــريه وال فــرع ال« اًمرفوعــ هريــرة أيب ] حــديث"اإلرواء" يف خــرج اإلمــام[
 هعلي متفق
 حجـة يف ص اهللا رسـول لقـي( أنـه عمـرو بـن احلـارث حديث]ثم خرج[

ــ شــاء مــن: قــال ؟والعتــائر الفرائــع اهللا رســول يــا: رجــل فقــال: قــال الــوداع  عَرَف
 الغــــــــنم يف يعــــــــرت مل شــــــــاء ومــــــــن عــــــــرت شــــــــاء ومــــــــن ،عَرْفــــــــَي مل شــــــــاء ومــــــــن

 .ضعيف ]وحكم عليه بأنه[ )والنسائي أمحد رواه.)ضحيةاأل
 ]: ثم قال[

 .أخرى أحاديث احلديث ملعنى يشهد لكن
: قــال جــده عــن أبيــه عــن شــعيب بــن عمــرو عــن قــيس بــن داود عــن: ولألا 

 ا شــفزي اًبكــر يكــون حتــى ترتكــوه وأن حــق والفــرع: قــال ؟الفــرع عــن وســئل(
 يف عليــــه حتمــــل أو ،أرملــــة فنعطيــــه لبــــون ابــــن أو خمــــاض ابــــن )غليظــــا أي(

ك وتولــه إنــاءك وتكفـأ بــوبره حلمــه فيلــزق تذبحـه أن مــن خــري اهللا سـبيل  )ناقتــ
 بعــــض قــــال.حــــق العتــــرية: فقــــال ؟العتــــرية عــــن وســــئل: قــــال(: روايــــة يف زاد

 شـــاة رجـــب يف يــذبحون كـــانوا: قــال ؟العتـــرية مــا: شـــعيب ابــن لعمـــرو القــوم
 ..).ويطعمون أكلونوي فيطبخون
 يف عتـرية نعـرت كنـا إنـا اهللا رسـول يـا: قالوا(: قال اهلذيل بيشةَن عن: الثاين
 وبـروا ،كـان مـا شـهر أي يف وجـل عـز هللا اذبحـوا": قـال ؟تأمرنـا فام اجلاهلية



 
 

٢٥ 
 اجلاهليــة يف نفــرع كنــا نــاإ اهللا رســول يــا: قــالوا "وأطعمــوا ،وتعــاىل تبــارك اهللا

 إذا حتـــــى ،ماشـــــيتك تغـــــذوه فــــرع ســـــائمة كـــــل يف«: قــــال ؟تأمرنـــــا فـــــام فرعــــا
 -الـسبيل ابـن عـىل: قـال أراه: خالـد قـال -بلحمـه فتـصدقت ذبحته استحمل

 .»خري هو ذلك فإن
 ]: إىل أن قال[

 النتــاج أول الــذبح وهــو الفــرع مــرشوعية حاديــثاأل هــذه أفــادت وقــد هــذا
 متييـــز بـــدون وغـــريه رجـــب يف الـــذبح ومـــرشوعية تعـــاىل هللا يكـــون أن عـــىل

 وبــــني بينهــــا تعــــارض فــــال ،شــــهراأل مــــن ســــواه مــــا عــــىل لرجــــب وختــــصيص
ــرية وال فــرع ال( املتقــدم احلــديث  الــذي الفــرع بــه ص أبطــل إنــام نــهأل ؛)عت

ــــه [اجلاهليــــة أهــــل كــــان ــــرية ،صــــنامهمأل ]يفعلون  التــــى الذبيحــــة وهــــى والعت
 أعلم واهللا.اًرجب هبا خيصون

  ).٤١٣-٤/٤٠٩"(إرواء الغليل"
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ًهل جيـوز أكـل مـا ذبـح لألوليـاء واألرضحـة، علـام بـأن الـذابح يـذكر اسـم اهللا عنـد : سؤال
 الذبح؟

 .هذا مما أهل لغري اهللا فال حيل أكله: الشيخ
  )٠٠:٠٣:٢١ /٢(" فتاوى اإلمارات"
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 : فقال ص النبي أتيت: قال عنه اهللا ريض نضلة بن مالك عن

ــــتج هــــل«   فتقطــــع املوســــى إىل فتعمــــد ]آذاهنــــا[ اًصــــحاح قومــــك إبــــل تن
 أهلـــك وعـــىل ،عليــك فتحرمهـــا ،رصم هـــذه وتقــول ،جلودهـــا وتـــشق ،آذاهنــا
 .نعم: قلت
 اهللا وموســى ،ســاعدك مــن أشــد اهللا ســاعد ،حــل اهللا آتــاك مــا فكــل«: قــال 
 .»موساك من أشد
 ).صحيح(
  : ]قال اإلمام[

ك ــ موهنــا عــىل ِّرُاجلاهليــة يوقفوهنــا ألصــنامهم وحي  يف كــانوا يفعلــون ذل
: قولـه تعـاىل يف املـذكورة» البحـرية«أنفسهم، يسيبوهنا لـيس هلـا راع، وهـي 

﴿
﴾. 

  ).٤٦٩/ ١" (التعليق على الترغيب والترهيب"



 
 

٢٨ 

 
 ]: صقال رسول اهللا [
 .»من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل «
 ]: قال اإلمام[

 " يف اخلرائطـــــــيو) ٣/٣٨٢(أمحـــــــد و) ١٩ -٧/١٨(أخرجـــــــه مـــــــسلم 
 مـــن طريـــق ابـــن جـــريج أخـــربين أبـــو الـــزبري أنـــه )٩٠ص  ("ق مكـــارم األخـــال

رقيـــة احليـــة لبنـــي  يف ص  أرخـــص النبـــي": ســـمع جـــابر بـــن عبـــد اهللا يقـــول
 .عمرو

 منــــا ً لــــدغت رجــــال": ســــمعت جــــابر بــــن عبــــد اهللا يقــــول: قــــال أبــــو الــــزبري
 ؟يــا رســول اهللا أرقــي: فقــال رجــلص نحــن جلــوس مــع رســول اهللا وٌعقــرب
 .فذكره"...قال
  احلـديث اســتحباب رقيــة املــسلم ألخيــه املــسلم بــام ال بــأس بــه مــن   يفو
أمـا الرقـى بـام ال يعقـل معنـاه ، وً مـرشوعاً وذلك مـا كـان معنـاه مفهومـا،الرقى

 .من األلفاظ فغري جائز
بـت ّرُ فأجـازوا كـل رقيـة ج، وقد متسك ناس هبذا العموم": قال املناوي

 عـوف املـايض أن مـا يــؤدي  لكـن دل حــديث،إن مل يعقـل معناهـا، ومنفعتهـا



 
 

٢٩ 
ـــــــع ـــــــه، وإىل رشك يمن ـــــــؤدي إلي ـــــــؤمن أن ي ـــــــاه ال ي  فيمنـــــــع ،مـــــــا ال يعـــــــرف معن

 ."ًاحتياطا
 مل يـسمح آلل عمـرو بـن حـزم بـأن يرقـي ص يؤيد ذلك أن النبيو: قلت

 بــل إن احلــديث ،رآهــا ممــا ال بــأس بــه، وإال بعــد أن اطلــع عــىل صــفة الرقيــة
 ،املنـع ممـا ال يعـرف مـن الرقـىيف  بروايته الثانية مـن طريـق أيب سـفيان نـص

 ثــم رخـص فــيام تبــني أنــه ال بــأس بــه مــن ، أول األمــر  عامــاً هنــى هنيــاص ألنـه
 ،مــا ال يعقـل معنــاه منهــا ال سـبيل إىل احلكــم عليهــا بأنـه ال بــأس هبــا، والرقـى
 .فتأمل.عموم املنع يف فتبقى

 فهــو ،ًإن كــان جــائزا و فهــو،هــو طلــب الرقيــة مــن الغــري، ووأمــا االســرتقاء
ال ، وال يكتــوونو... هــم الــذين ال يــسرتقون"مكــروه كــام يــدل عليــه حــديث 

 . متفق عليه" وعىل رهبم يتوكلون ،يتطريون
ال  و هـــم الـــذين ال يرقــــون": روايـــة ملــــسلم يف وأمـــا مـــا وقـــع مــــن الزيـــادة

ذلـك اآلن مـن  يف ال جمـال لتفـصيل القـول، و فهي زيـادة شـاذة"...يسرتقون
ـــــة ـــــة احلديثي ـــــه هـــــذا احلـــــديث مـــــن  و،الناحي حـــــسبك أهنـــــا تنـــــايف مـــــا دل علي
 .استحباب الرتقية
 .وباهللا التوفيق

  )٨٤٤-١/٢/٨٤٣"(الصحيحة"
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 :]ص  اهللاقال رسول[

 .»يف رواية الكتابة، و كام علمتيها الكتاب،علميها حفصة، وارقيه«
  : ]قال اإلمام[

 : ...]منها[ احلديث فوائد كثرية ويف
 بخــالف طلــب ، مــرشوعية ترقيــة املــرء لغــريه بــام ال رشك فيــه مــن الرقــى

هــو معــروف  و" ســبقك هبــا عكاشــة "الرقيــة مــن غــريه فهــو مكــروه حلــديث 
 .مشهور

  ).٣٤٥، ١/١/٣٤٠"(الصحيحة"
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 ]:صقال رسول اهللا [

 .»عاجليها بكتاب اهللا «
  : ]قال اإلمام[

 مــــن طريــــق عمــــرة بنــــت عبــــد الــــرمحن عــــن )١٤١٩(أخرجــــه ابــــن حبــــان 
ــشة :  فقــال،امــرأة تعاجلهــا أو ترقيهــا و دخــل عليهــاص  أن رســول اهللا": عائ

 . فذكره"
يف احلـــــديث مـــــرشوعية الرتقيـــــة بكتـــــاب اهللا ، وإســـــناده صـــــحيحو: قلـــــت
حلـــديث ا يف  مـــن الرقـــى كـــام تقـــدمص نحـــوه ممـــا ثبـــت عـــن النبـــي وتعـــاىل

: أنـا عنـد حفـصة فقـال يل وص دخل علينا النبـي:  عن الشفاء قالت)١٧٨(
أمـــا غـــري ذلـــك مـــن و. »؟مـــني هـــذه رقيـــة النملـــة كـــام علمتيهـــا الكتابـــةِّلَعُأال ت«

الرمــوز  و بــاحلروف املقطعــةً الســيام مــا كــان منهــا مكتوبــا،الرقــى فــال تــرشع
 يف عــا كثـــرية منهـــا كـــام تـــرى أنوا،املغلقــة التـــي لـــيس هلــا معنـــى ســـليم ظــاهر

 .نحوه و" شمس املعارف الكربى "الكتاب املسمى بـ 
  ).٥٦٦-٤/٥٦٥"(الصحيحة"
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 ]: صقال رسول اهللا [
 .»لة رشكُِوالت، والتامئم، وإن الرقى«
  :]قال اإلمام[

 مثـل ، أو ال يفهـم معناهـا،كـان فيـه االسـتعاذة بـاجلن ما هي هنا " الرقى " 
ــــا كبــــيج "كتابــــة بعــــض املــــشايخ مــــن العجــــم عــــىل كتــــبهم لفظــــة   حلفــــظ " ي

 مجـــع متيمـــة، وأصـــلها خـــرزات " الـــتامئم "و .الكتـــب مـــن األرضـــة زعمـــوا
 ثـم توسـعوا فيهـا فـسموا هبـا كـل ،تعلقها العرب عىل رأس الولد لـدفع العـني

ك تعليــق بعــضهم نعــل الفــرس عــىل بــو: قلــت.عــوذة  يف  أو،اب الــدارمــن ذلــ
 !صدر املكان

 أو اخلـــرز ،مقدمـــة الــسيارة أو مؤخرهتـــا يف وتعليــق بعـــض الــسائقني نعـــال
 كــل ذلــك ،األزرق عــىل مــرآة الــسيارة التــي تكــون أمــام الــسائق مــن الــداخل

 احلجـــب التـــي يعلقهـــا "الـــتامئم " يف هـــل يـــدخلو.مـــن أجـــل العـــني زعمـــوا
انـت مـن القـرآن أو األدعيـة بعض الناس عىل أوالدهم أو عـىل أنفـسهم إذا ك

 أرجحهـام عنـدي املنـع كـام ،ذلـك قـوالن يف  للسلف،ص الثابتة عن النبي



 
 

٣٣ 
رقـــم ( لـــشيخ اإلســـالم ابـــن تيميـــة " الكلـــم الطيـــب "بينتـــه فـــيام علقتـــه عـــىل 

 . طبع املكتب اإلسالمي)٣٤التعليق 
 مـــا حيبـــب املـــرأة إىل زوجهـــا مـــن ،فـــتح الـــواو و بكـــرس التـــاء" التولـــة "و

 ، جعلـه مـن الـرشك العتقـادهم أن ذلـك يـؤثر": غـريه قـال ابـن األثـريالسحر و
 ."يفعل خالف ما قدره اهللا تعاىل و

  ).٦٥٠-١/٢/٦٤٨"(الصحيحة"
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 :]صقال رسول اهللا [
 .» فقد برئ من التوكل ،ن اكتوى أو اسرتقىم«
  : ]قال اإلمام[

 فيـه مـن التعـذيب َامِأمـا األول فلـ.السـرتقاءا، وفيـه كراهـة االكتـواءو: قلت
 فلـام فيـه مـن االحتيـاج إىل الغـري فـيام الفائـدة فيـه مظنونـة ،أمـا اآلخـر، وبالنار

لــذلك كـــان مــن صـــفات الــذين يـــدخلون اجلنــة بغـــري حـــساب ، وغــري راجحـــة
 كـــام. وعـــىل رهبـــم يتوكلـــون،ال يتطـــريون، وال يكتـــوون، وأهنـــم ال يـــسرتقون

ـــــاس عيف  ـــــن عب ـــــشيخنيحـــــديث اب ـــــه فقـــــال يف زاد مـــــسلمو.نـــــد ال ال «: روايت
 "هــي زيــادة شــاذة كــام بينتــه فــيام علقتــه عــىل كتــايب  و»ال يــسرتقون  ويرقــون

 ).٢٥٤رقم ( "خمترص صحيح مسلم 
  ).٤٩٠-١/١/٤٨٩"(الصحيحة"
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 قاء؟امرأة طلبت من الزوج أن يرقى ابن االبن هل هذا من االسرت: سؤال
مـا جـزاء الـذين يـسرتقون؟ اجلـزاء أنـه لـيس مـن ...سـتأخذ اجلـواب :الشيخ

إذا كــان ! ًالـسبعني ألفــا الـذين يــدخلون اجلنـة بغــري حـساب وال عــذاب، طيـب
 هذا؟  يف األمر كذلك فهل الطفل الصغري يمكن أن يدخل

 .ة واسرتقت هلمَِّينَهلا ب: ًلو قلنا مثال :مداخلة
 .ء هذهنعم، ليس فيها يش :الشيخ

  ) ٠١: ٠١: ١٧٢/٢٠(" اهلدى والنور"
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 :]صروي عن النبي [
ً يبعــث اهللا منهــا ســبعني ألفــا يــوم القيامــة ؛ تــرين هــذه املقــربة!يــا أم قــيس«

جــوههم كـأن و [، يــدخلون اجلنـة بغـري حـساب،عـىل صـورة القمـر ليلـة البـدر
فقـام .وأنـت: قـال! ؟وأنـا يـا رسـول اهللا: فقـام عكاشـة فقـال .]القمر ليلة البـدر

 »سبقك هبا عكاشة: قال! ؟وأنا يا رسول اهللا: آخر فقال
 )منكر(
  : ]قال اإلمام[

ًالــــسبعني ألفــــا  يف  قــــالص  ألن املحفــــوظ أن النبــــي؛واحلــــديث منكــــر
 وعــــــىل رهبـــــــم ، وال يتطــــــريون، وال يكتــــــوون،الــــــذين ال يــــــسرتقون": أهنــــــم

 .أخرجه الشيخان."يتوكلون
  .البقيـــع يف الـــذين يـــدفنون يف  ولـــيس؛ص عامـــة أمتـــه يف أنـــه: والظـــاهر
 .واهللا أعلم

  ).٨٥٠-١١/٢/٨٤٩"(الضعيفة"
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ءة القــرآن للعامــة أو للخاصــة، يعنــي خاصــة بالنــسبة لقــراءة القــرآن هــل جيــوز قــرا: ســؤال
ًمــثال بالنــسبة للــشيخ هنــا أنــه يقــرأ، يــذهبوا إليــه النــاس فيقــرأ القــرآن علــيهم، يعنــي جيــوز نفــس 

 ؟...للشخص املصاب يقرأ القرآن، يعني يكفيه ذلك أو جيوز له أن يذهب إىل الشيخ
يــذهب أن يقــرأ املــصاب القــرآن بنفــسه عــىل نفــسه، خــري لــه مــن أن  :الــشيخ

احلقيقــة انكبـاب كثــري مـن النــاس عــىل  يف إىل غـريه ويطلــب الرقيـة منــه؛ ألن
الــــذهاب إىل بعــــض املــــشائخ لطلــــب املعاجلــــة مــــنهم، األمــــر عنــــدي لــــيس 
ًمـــرشوعا بمثــــل هــــذا التوســــع حتــــى الـــذهاب عنــــد إخواننــــا األطبــــاء الــــدكتور 
ــــــــك املهنــــــــة ولكــــــــن نعــــــــدل  ــــــــد أن نفــــــــسد علي ّعــــــــصام، وال مؤاخــــــــذة ال نري

 ...املوقف
املعاجلـة الطبيـة املاديـة املعروفـة، أن اإلنـسان الـذي  يف املعروف اليـوم

ــشعر بــأي نــوع مــن املــرض يــرسع إىل الطبيــب، بــل وأكثــر مــن ذلــك، فكنــا  ي
أقــــول ال يــــرشع وال أقــــول ال جيــــوز أن ..نــــتكلم فــــال يــــرشع، وأرجــــو االنتبــــاه

يـرشع أن ًع املسلم إىل الطبيب ألقل مـرض يـشعر بـه، فـضال عـن أنـه ال ِسارُي
ًأن واحــد مــريض مــثال يـــذهب ..هــذا يف فالــسبب...ًيفحــص نفــسه احتياطــا،

يطلــب قــراءة القــرآن مــن غــريه أم أنــه يرقــي نفــسه؟ كــان اجلــواب يرقــي نفــسه 
ــــــذي أخرجــــــه  ــــــذهب إىل غــــــريه، الــــــسبب احلــــــديث ال بنفــــــسه أوىل مــــــن أن ي



 
 

٣٨ 
صـــحيحيهام مـــن حـــديث ابـــن عبـــاس ريض اهللا عـــنهام  يف البخـــاري ومـــسلم

 ًايــدخل اجلنــة مــن أمتــي يــوم القيامــة ســبعون ألفــ«: ص رســول اهللا قــال: قــال
ثــم دخــل عليــه الــسالم » البــدر بغــري حـساب وال عــذابليلــةوجـوههم كــالقمر 

حجرته، فأخـذ أصـحابه يتظننـون مـن يكـون هـؤالء الـسبعون ألـف، مـنهم مـن 
نحــن : سـبيل اهللا، مـنهم مـن يقـول يف نحـن املهـاجرون الـذين هاجرنـا: يقـول

هــم هـؤالء أبناؤنـا الــذين : الـذين نارصنـا رســول اهللا، مـنهم مـن يقـولاألنـصار 
طلــع علــيهم الرســول عليــه الــسالم ..يــأتون مــن بعــدنا يؤمنــون بنبينــا ومل يــروه

هــــم الـــذين ال يــــسرتقون، وال يكتــــوون، وال يتطــــريون «: ًقـــائال وهنــــا الــــشاهد
علنــي يــا رســول اهللا ادع اهللا أن جي: فقــال أحــدهم قــال»وعــىل رهبــم يتوكلــون

يــــا رســــول اهللا ادع اهللا أن جيعلنــــي : أنــــت مــــنهم، قــــام آخــــر قــــال: مــــنهم، قــــال
، الـــشاهد أن هـــذا احلـــديث يقـــول أن مـــن »ســـبقك هبـــا عكاشـــة«: مـــنهم، قـــال

ًصـــــفات الـــــسبعني ألفـــــا الـــــذين يـــــدخلون اجلنـــــة بغـــــري حـــــساب وال عـــــذاب، 
 .ووجوههم كالقمر ليلة البدر أهنم ال يطلبون الرقية من غريهم

ارقنـــي، ينـــايف هـــذه الفـــضيلة، وهـــذا : رجـــل إىل غـــريه يقـــول لـــهفـــذهاب ال
 .الذي نعنيه بأنه غري مرشوع أي غري مستحب

 كـــذلك هنـــاك بعـــض املعاجلـــات الطبيـــة املاديـــة، والناجحـــة، واملفيـــدة، 
ك  يف والثابــت نفعهــا بالتجربــة أال وهــو الكــي وأيــد الرســول عليــه الــسالم ذلــ

ــث قــال ــث الــصحيحة حي وكيــة « وذكــر »مــا تــداويتم بــهخــري «: بعــض األحادي
ًفــإذا ليــست كــل معاجلـة ولــو كانــت ناجحــة هــي »نـار، وأهنــى أمتــي عــن الكـي

ًمـــرشوعة رشعــــا، منهــــا الكــــي بالنــــار، منهـــا االســــرتقاء طلــــب الرقيــــة بــــالقرآن 



 
 

٣٩ 
وبالتعاويذ املـرشوعة الـواردة عـن الرسـول عليـه الـصالة والـسالم، لكـن مـن 

ً، بــــل كــــان مكروهــــا أن يطلــــب فقــــه احلــــديث اآلن ملــــاذا كــــان غــــري مــــرشوع
املـــسلم مــــن أخيــــه املـــسلم الرقيــــة بــــالقرآن أو بالتعاويـــذ عــــن الرســــول عليــــه 

ألن طلبك الرقية مـن غـريك عـالج غـري نـاجح : السالم ملاذا؟ قال أهل العلم
ًغالبا، قد ينجح وقد ال يـنجح، إذا هـذه احلالـة حيـسن للمـسلم أن يتوكـل  يف ً

ال «: ديث بالــــذين وصـــــفهم بقولـــــهعــــىل اهللا عـــــز وجــــل، ولـــــذلك أهنــــى احلـــــ
 .»يسرتقون، وال يكتوون، وال يتطريون وعىل رهبم يتوكلون

األمـــراض نـــستطيع أن نقـــسمها اآلن ثالثـــة أقـــسام، وأظـــن أن هـــذا  يف ًفـــإذا
أمـراض هلـا معاجلـات حاسـمة وقاطعـة، فهـذه املعاجلـات : أمر ال نقاش فيـه

ً مـذنبا، أمـراض أخـرى ًالواجبة فرض، إذا تركها املريض يكون آثـام ويكـون
ــأيت قولــه عليــه الــسالم تــداووا عبــاد اهللا «: هلــا معاجلــات يــرتجح نفعهــا فهنــا ي

 »فــإن اهللا مل ينـــزل داء إال وأنـــزل لـــه دواء علمـــه مــن علمـــه، وجهلـــه مـــن جهلـــه
ــرتجح فائدتــه ولكــن ال جيــب إال إذا  فيــرشع هنــا األخــذ هبــذا العــالج الــذي ي

 .كان من النوع األول القاطع احلاسم
ــــــا يــــــأيت التوكــــــل، مــــــن هــــــذه  ــــــث مرجــــــوح نفعــــــه، فهن يــــــأيت العــــــالج الثال
املرجوحيـة قـضية طلبـك مـن أخيـك املـسلم أن يرقيـك، أو يـدعي لـك أو مـا 
ـــك، فهـــذا وإن كـــان جـــائزا لكنـــه جـــائز مرجـــوح، هـــذا مـــا أردت لفـــت  ًشـــابه ل

 .النظر إليه
   احلـــــديث عـــــن اجلاريــــة التـــــي فيهـــــا الــــسعفة أو الـــــسفعة الرســـــول :مداخلــــة
 .. أمرص



 
 

٤٠ 
 نعم هال اسرتقيتم هلا؟ :الشيخ
ًفــأمرهم باالســرتقاء ولــيس برقيهــا مبــارشة، يعنــي مل يعلمهــم رقيــة  :مداخلــة ُِّ َ ُْ

 ..هم يرقوا اجلارية هبا
يف األمـس القريـب وقـع بينـي ..هال اسرتقيتم هلا؟ فيه فرق يا أخـي :الشيخ

 عــىل رأســها مـالزم هلـا، املهـم يف وبـني زوجتـي كانـت تــشكو مـن أيـام وجـع
ما أفعـل ألسـباب كثـرية، وضـعت يـدي عـىل رأسـها ورقيتهـا بـبعض مـا ...قلة
هــــل ال زلــــت : الليــــل أقــــول هلــــا يف ، املهــــم بارحــــة األمــــس..الــــسنة يف جــــاء

ال، احلمـد هللا، مـن يومهـا مـا عـد رأيتهـا، وهنـا انفـتح : متأملة؟ فتبسمت قالت
يشء أطلـب أنـه إذا أحسـست هبـذا الـ: املوضوع هذا وهنا الشاهد، قالـت يل

ك؟ قلــت هلــا لكــن أنــت مــن نفــسك، : ال، وذكرنــا هــذا املوضــوع، قالــت: منــ
ــــشاهد اآلن يقــــول الرســــول عليــــه الــــسالم: قلــــت مــــن «: هــــو كــــذلك، وهنــــا ال

الرقيـة فـاآلن هنـا يقـول أال  يف  هـذا قالـه»استطاع مـنكم أن ينفـع أخـاه فليفعـل
 اسرتقيتم هلا؟ أي أال طلبتم الرقية هلا وليس لكم، واضح؟

 . واضح:مداخلة
 .هذا هو جواب السؤال :الشيخ
 هل الرقية من الراجح نفعها؟ :مداخلة
الرقيـــة هلـــا جانبتـــان، الرقيـــة عبـــادة ســـواء نفعـــت أو مـــا نفعـــت هـــي  :الـــشيخ

عبـــادة وهـــي دعـــاء، كالرجـــل يـــدعو اهللا عـــز وجـــل فقـــد يـــستجاب لـــه وقـــد ال 
ب الرقيـة يستجاب له، فكونه مشكوك االسـتجابة ال نقـول نحـن نلحقهـا بطلـ

ال، ألن طلـــب الرقيـــة طلـــب مـــن العبـــد، لكـــن أنـــت عنـــدما تـــدعو اهللا برقيـــة أو 



 
 

٤١ 
 »الــدعاء هــو العبــادة«: ًبــدعاء مطلــق مــثال هــذه عبوديــة كــام قــال عليــه الــسالم

 .الرقية هي العبادة، فسواء حتقق أثرها أو مل يتحقق فهام سواء ألهنا عبادة
  )٠٠: ١٩: ٢٣/ ٦٢٨(و) ٠٠: ٠٦: ٥١/ ٦٢٨("اهلدى والنور"



 
 

٤٢ 

ص 
 

 
ـــه ..بالنـــسبة للرقيـــة مـــن اجلـــن: ســـؤال ـــه حـــديث للرســـول علي ـــة الرقيـــة مـــن اجلـــن، في عملي

ُابيا وما هي اآليات التي يرقى فيها اإلنسان؟عملية الرقية أنه رقى أعر يف الصالة والسالم ً 
 رقــى فهــذا صــحيح، رقــى بآيــات مــن القــرآن، أمــا ص أمــا أن النبــي :الــشيخ

مــا هــي الرقيــة؟ فلــم نقــف عــىل نــص للرقيــة التــي رقــى الرســول عليــه الــسالم 
 يف ه هـو شـفاء ملـاِالقـرآن نفـس يف هبا، ولكن القرآن كام وصفه اهللا عز وجـل

ُ رقـى أو رقــي ص وبخاصـة ممـا هـو معـروف بـأن النبـيالـصدور، فـأي يشء 
ــالص(﴾﴿بــه مثــل املعــوذتني و ﴿ و)١: اإلخ

﴾)فهذه معوذات معروفـة، فبهـا يرقـي الراقـي وبغريهـا مـن ) ١: الكافرون
راج اآليـــات الكـــريامت التـــي هلـــا صـــلة باالســـتعانة بـــاهللا عـــز وجـــل عـــىل إخـــ

 .ذلك اجلني من اإلنيس املرصوع
 قـرأ عـىل بعـض النـاس واسـتخرج اجلـن ص ًإذا باختصار صح أن النبي

الــــسنة  يف مــــنهم، أمــــا مــــا هــــو الــــذي قــــرأ ورقــــى بــــه فــــاهللا أعلــــم، لكــــن معلــــوم
فراشـــــه  يف  عنـــــدما ســـــحره لبيـــــد اليهـــــودي وبقـــــيص الـــــصحيحة أن النبـــــي

ًشــــهورا مريــــضا، حتــــى جــــاءه بــــرصاحة الواقعــــة مرضــــه شخــــصان ولنقــــل  يف ً



 
 

٤٣ 
ملكــان أحــدمها عنــد رأســه واآلخــر عنــد رجلــه فقــال أحــدمها ومهــا يــسمعان 

مطبـوب، : مـا بالرجـل؟ قـال: فراشـه قـال أحـدمها لآلخـر يف  وهوصالنبي 
لبيــــد هــــذا اليهــــودي، بـــــم : ّمــــن طبــــه، مــــن ســـــحره؟ قــــال: أي مــــسحور، قــــال

ته، ُاحلــديث وأنــا أنــسي يف بئــر أظــن جــاء ذكرهــا يف ســحره؟ بمــشط ومــشاط
فاملقـــصود أنـــه عليـــه الـــسالم فهـــم هـــذه املخاطبـــة التـــي جـــرت بـــني امللكـــني 

هـل علمـت بـأن اهللا عـز وجـل أرسـل إيل ملكـني؟ وذكـر القـصة : فقال لعائشة
ــشعر  ــيشء ملفــوف ب ك البئــر فاســتخرج ال ًهــذه، فــأمر عليــا بــأن يــذهب إىل تلــ
م للرسول عليه السالم ومشط جمرد مـا فـك هـذا، وكـان الرسـول عليـه الـسال

ُقرأ عىل نفسه املعـوذات التـي ذكرناهـا آنفـا هـو عليـه الـسالم كـأنام نـشط مـن  ً
بفـك الـسحر، فـاملعوذات هـذه الـشاهد منهـا  ُعقال، فك عنه هبذه املعـوذتني

ُأهنا معروفة وأهنا خري ما يرقى هبـا املـريض كـذلك الفاحتـة ويف ذلـك قـصة 
 .صحيح البخاري، هذا جواب ما سألته يف معروفة

حكيـــــت أن الرســــــول عليـــــه الــــــصالة والـــــسالم قــــــرأ عـــــىل نفــــــسه  :مداخلـــــة
 املعوذات، يعني نستطيع أن نقول أنه رقى نفسه؟

 .نعم نستطيع :الشيخ
ــف الــذين يــدخلون اجلنــة الــذين ال يرقــون وال  :مداخلــة طيــب والــسبعني أل

 .يسرتقون وال يكتوون
ليــه، الروايــة وهــذا أمــر جيــب التنبيــه ع يف هــذا فيــه وهــم، فيــه وهــم :الــشيخ
الـــصحيحني بلفـــظ هـــم الـــذين ال يـــسرتقون وال يكتـــوون ولـــيس  يف احلـــديث

فـيهام وال يرقـون، ال يــسرتقون أمـا روايــة ال يرقـون وال يــسرتقون فهـذه روايــة 



 
 

٤٤ 
روايـــة  يف تفـــرد هبـــا مـــسلم بإحـــدى روايتيـــه، مـــسلم شـــارك اإلمـــام البخـــاري

ه عليــه الروايــة الــصحيحة املحفوظــة وهــي قولــ يف روايــة، شــاركه يف وفارقــه
هــم الــذين ال يــسرتقون وال يكتــوون وال يتطــريون وعــىل «: الــصالة والــسالم
صـــحيح مـــسلم  يف روايـــة أخـــرى يف فـــارق مـــسلم البخـــاري »رهبـــم يتوكلـــون
يف »ال يرقــون«فزيــادة »هــم الــذين ال يرقــون وال يــسرتقون«: فــزاد فيهــا وقــال

لــراوي ا: تعــريفهم هــو يف االصــطالح احلــديثي زيــادة شــاذة، احلــديث الــشاذ
املــــتن، يــــأيت  يف ســــند مــــا وبحثنــــا اآلن يف مــــتن مــــا أو يف الثقــــة يــــأيت بزيــــادة

مـــتن خيـــالف الثقـــات، وهنـــا تكـــون هـــذه الزيـــادة ضـــعيفة مرفوضـــة  يف بزيــادة
ّويفرقون بني احلديث الشاذ وبني احلديث املنكر، وهـذا كلـه اصـطالح بـني 

ًريا، إذا كـان أهل االختصاص هبذا العلم وهم علـامء احلـديث جـزاهم اهللا خـ
ًالذي خالف الثقات ثقة فحديثه شـاذ، وإذا كـان الـذي خـالف الثقـات ضـعيفا 

ال «النتيجــــة كالمهــــا ضــــعيف، واقــــع هــــذه الزيــــادة  يف فحديثــــه منكــــر، لكــــن
أنـــه تفـــرد بـــه ثقـــة، وهــــو بالـــضبط حـــافظ مـــن حفـــاظ احلـــديث ومــــن  »يرقـــون

 وهــو ُشــيوخ الــشيخني، واســمه ســعيد بــن منــصور ولــه كتــاب يعــرف بالــسنن
ًكتــاب مفقــود منــذ قــديم، لكــن منــذ عــرش ســنني تقريبــا طبــع منــه جــزءان، فهــذا 

 عــن ســائر الثقــات الـــذين »ال يرقــون«الرجــل ســعيد بــن منــصور تفــرد بروايــة 
 يف روايــة احلــديث دون هــذه الزيــادة، هــذا مــن جهــة، واحلــديث يف اشــرتكوا

 الـــصحيحني املحفـــوظ منـــه وغـــري املحفـــوظ أي الـــشاذ هـــو مـــن حـــديث ابـــن
خـــــارج الــــــصحيحني  يف عبـــــاس ريض اهللا تعـــــاىل عــــــنهام، وجـــــاء احلــــــديث

مــستدرك اإلمــام أيب عبــد اهللا احلــاكم النيــسابوري رواه بالــسند  يف وبالــضبط
 يف القوي عـن عبـد اهللا بـن مـسعود ريض اهللا تعـاىل عنـه كـام رواه ابـن عبـاس



 
 

٤٥ 
يــزداد ًروايــة الــشيخني أي بــدون الزيــادة الــشاذة، فهــذا أكــد أيــضا الــشذوذ، ثــم 

ً تعطــل أحاديــث كثـــرية وكثــرية جـــدا "ال يرقـــون"ًتأكيــدا عــىل تأكيـــد أن كلمــة  ّ
ك مــا رواه مــسلم  يف رصحيــة احلــض عــىل تعــاطي اإلرقــاء لآلخــرين مــن ذلــ
مـن اسـتطاع مـنكم أن ينفـع أخـاه «:  أنـه قـالصصحيحه عن النبي  يف نفسه

 .قال هذا بمناسبة الرقية »فليفعل
ً دخـل يومـا صبـام نحـن فيـه أن النبـي  ىهنـاك حـديث آخـر ولـه صـلة وثقـ

أال «: عــــىل زوجتــــه حفـــــصة ريض اهللا عنهــــا فوجـــــد عنــــدها امـــــرأة فقــــال هلـــــا
فهــــذا فيــــه حــــض أن يــــتعلم  )١(»تعلمينهــــا الكتابــــة كــــام علمتيهــــا رقيــــة النملــــة؟

املـــسلم الرقيـــة لينفــــع أخـــاه املــــسلم، ولـــذلك جـــاءت أحاديــــث أخـــرى كــــام 
ًذلك مـثال أنـه عليـه الـصالة والـسالم رأى ًأرشت آنفا فيها األمر باإلرقاء، من 

: وجــــــه امــــــرأة أو شــــــخص ال أذكــــــر اآلن عالمــــــات مــــــرض، فقــــــال يف أظــــــن
: أمــــر باإلرقــــاء، ولــــذلك فــــال بــــد هنــــا مــــن شــــيئني اثنــــني أال ومهــــا »ارقوهــــا«

 احلـــديث بــني الروايـــة مـــن جهــة، والـــيشء اآلخــر التفريـــق بيـــنهام يف التفريــق
يــستحب للمــسلم أن يرقــي غــريه، ولكــن ال ًالفقــه؛ ففقهــا  يف الدرايــة، أييف 

ًيــستحب للمــسلم أن يطلــب الرقيــة مــن غــريه مجعــا بــني هــذه النــصوص؛ ألن 
ًمــــن صـــــفات املتــــوكلني عـــــىل اهللا حقــــا والـــــذين يــــدخلون اجلنـــــة وجـــــوههم 
كالقمر ليلة البـدر مـن صـفاهتم أهنـم ال يـسرتقون، ولكـن قـد علمـتم أن النبـي 

ً التفريـــق فقهـــا أيـــضا بـــني اإلرقـــاء للغـــري ً قـــد أمـــر باإلرقـــاء فـــإذا ال بـــد مـــنص ً
فهــذا مــستحب، وبــني طلبــك الرقيــة مــن الغــري فهــذا مكــروه، ويف النهايــة إذا 

                                                
 ).٢٦٠رقم( صحيح اجلامع )١(



 
 

٤٦ 
ــف ذكــره أن الرســول رقــى نفــسه نعــم، لكــن  ربطنــا هــذا البحــث بــسؤالك اآلن

 .ًهو مل يسرتق من غريه، فإذا ما فيه خالف
لــــــصالة عائـــــشة رقــــــت الرســــــول عليــــــه ا: هنــــــاك ســــــؤال يــــــا شــــــيخ :مداخلـــــة
 والسالم؟
 كانت ترقيه؟ :الشيخ
  . نعم:مداخلة

 .إي نعم، لكن بدون طلب :الشيخ
 .يعني من دون ما يطلب هو الرقية نعم :مداخلة
 .هو هذا الرس بدون طلب غريه :الشيخ
 صحيح مسلم؟ يف الرواية الشاذة :مداخلة
  إيش؟:الشيخ

   يف موجـــــودة الروايــــة الــــشاذة »ال يرقــــون«الروايــــة الــــشاذة كلمــــة  :مداخلــــة
 ًالصحيح أيضا؟

ــــشيخ روايــــة الروايــــة  يف قــــد قلــــت اشــــرتك اإلمــــام مــــسلم مــــع البخــــاري :ال
روايــة  يف ، وانفــرد مــسلم عــن البخــاري»هــم الــذين ال يــسرتقون«املحفوظــة 

 .هذا ذكرناه»ال يرقون وال يسرتقون«الرواية الشاذة، فروى احلديث بلفظ 
 .الصحيح يف الشاذة موجودة :مداخلة
 وأين الصحيح؟ :الشيخ



 
 

٤٧ 
 .صحيح مسلم يعني :مداخلة
 .ن اهللا هيديكَوأنا أقول عن م :الشيخ

  )٠٠: ٣٧: ٦١٦/٢٩" (اهلدى والنور" 



 
 

٤٨ 

 ص 
 : ]صروي عن النبي [
 ؟ومـــن هـــم:  قـــالوا،ًســبعون ألفـــا مـــن أمتــي يـــدخلون اجلنـــة بغـــري حــساب«
 وعــىل ،ن وال يتطــريون وال يــسرتقو، وال يرقــون،هــم الــذين ال يكتــوون: قـال

 .»رهبم يتوكلون 
 ). »وال يرقون«منكر بذكر (

 كــان يرقــي ص  أن النبــي]أي عنــد البخــاري ومــسلم[وقــد صــح عنــدمها 
 .غري ما حديث صحيح يف ،ويكوي

  ).١٦٩-٨/١٦٨"(الضعيفة"



 
 

٤٩ 

ص 

عاوز يستفـرس عـن مـدى أخ قعد حيكي  يف صبالنسبة لرقية جربيل لرسول اهللا : سؤال
زاد املعــاد وبيحكــي إذا كــان بــده يأخــذها مهنــة ويأخــذ عليهــا  يف صــحة الرقيــة وهــي موجــودة

 أجر أو ال والدليل عىل ذلك؟
 ًأوال ما الرقية اجلربيلية التي أنت تشري إليها  :الشيخ

الرقيــة معروفــة الــىل تبــدأ بــاآلذان الــرشعي ومخــس آيــات أو أربــع  :الــسائل
رة وكــذلك مــن أواخــر البقــرة واآليــة أحــد عــرش مــن آل عمــران آيــات مــن البقــ
 وهكذا يعني 

نحــــن مــــا نعــــرف هــــذه الرقيــــة علمهــــا جربيــــل أو رقــــى هبــــا جربيــــل  :الــــشيخ
  ال نعلــم هــذا، واإلرقــاء ال بــد أن يكــون بــام ثبــت عــن النبــي ص رســول اهللا
 . وليس بام مل يثبتص

ى يمكـن الــشيخ طـب يعنــي حـرضتك مقــرأتش بالنـسبة هلـذه الفتــو :الـسائل
 .أبو بكر جابر اجلزائري متكلم فيها

 أنت قرأت؟  :الشيخ

 . بيها كامنَقرأت وعاجلت :السائل

 .عاجلت هبا :الشيخ

 .يعني للجان والسحر :السائل



 
 

٥٠ 
 و بكر اجلزائري هل صححها بطيب أ :الشيخ

 أبو بكر اجلزائري صححها  :السائل

 كيف قال؟ وأين صححها؟ :الشيخ

كتــاب مل اذكــر اســمه  يف ًالرقيــة صــحيحة ويمكــن أخــرياقــال هــذه  :الــسائل
 ويف للكاتب امحد عاشور أعتقد له كتاب , ًصدر حديثا له

أي كتـاب حتـى نـشوف الـذي نقلتـه عـن أيب بكـر  يف ال تبعد قـل يل :الشيخ
 .َّأنه صح كام تقول وال ال

 .نعم نعم :السائل

 ما هو الكتاب؟  :الشيخ

 ..واهللا :السائل

اتــــصال آخــــر تتــــصل معــــي وتــــذكر يل  يف أنــــت أرح نفــــسكفــــاآلن  :الـــشيخ
اســـم الكتـــاب الـــذي : ًنـــص كالمـــه الـــذي نـــسبت إليـــه التـــصحيح، وثانيـــا: ًأوال

 .فيه ما تقول

  )٠٠: ١٥: ٥٦٤/٥٠(" اهلدى والنور"



 
 

٥١ 


 

يفي أو اجتهــــادي، هــــل عمــــل الرقيــــة أمــــر تــــوق: ســــؤال عــــن الرقيــــة :الــــسائل
ارقــــوا مــــا مل يكــــن «: هــــل إذا جربنــــا طريقــــة معينــــة خاليــــة مــــن الــــرشك: يعنــــي
 من هذا النص، جيوز هذا أم ال جيوز؟...»ًرشكا

َحـــدود مـــا قيـــدت أنـــه جيـــوز إذا مل يكـــن هنـــاك يعنـــي يف أرى :الـــشيخ ْ َّ أي : َ
ًيشء ممــا خيــالف الــرشيعة كــأن يتــوهم أن هنــاك أرسارا خفيــة، أو يتــوهم أن  ً
ًيكـــون هنـــاك أرضار أيـــضا غـــري ملموســـة، فبالـــرشط وبالقيـــد الـــذي ذكرتـــه مـــا 

 .ًأرى بذلك بأسا
  )٠٠: ٣٢: ٤٠/ ٢٣٢(" اهلدى والنور"



 
 

٥٢ 

 
ــى[إذا كــان قــد ثبــت بالتجربــة أن األشــياء: ســؤال أنــه ثبــت ]..نعــرف[تــنجح، ومل ] أي الرق

 ..عن نبي أو ثبت عن حديث؟
 .بقيد أنه ال خيالف الرشع.. :الشيخ
 .أن تكون قد سبق بمثلها :مداخلة
  لـــيس  .مـــا دام فقـــط تـــالوة القـــرآن لـــيس فيهـــا جـــس لـــيس فيهـــا مـــس :الـــشيخ
 .هناك مانع
 .ربام إنسان آخر يقرأ عليهم أشياء غري القرآن وينجح :مداخلة
 .ال جيوز :الشيخ
 التحديد بقراءة القرآن؟ :مداخلة
 ..ًالسنة طبعا، مثل التعويذات يف عية الواردهو بس، أو األد :الشيخ
وهــذا حاصــل  ... ن بــه ربــام يراجــع هــذاِهِّعنــدما يأكــل الزيــت ويــد :مداخلــة
 .بالتجربة
 ..وربام :الشيخ
 .وربام ال يراجع ولكن بالتجربة :مداخلة



 
 

٥٣ 
موضـــوع  يف ًحــسنا، لكــن هـــو يــسأل أبــو عبــد اهللا مـــا عالقــة الزيــت :الــشيخ

 يراجع يطلع اجلني مع املراجعة أو ماذا؟معاجلة املمسوس، فلام 
يعنـــي مـــن خـــالل جتربتـــي أنـــا، عنـــدما أقـــرأ عـــىل الزيـــت أو أنفـــث  :مداخلـــة

عــىل الزيــت، عنــدما نأخــذ زيــت الزيتــون ونقربــه مــن الفــم ونقــرأ آيــات الرقيــة 
 .ًويدهن به املرصوع يصيح اجلني به ويتأذى، وهذا أمر جربناه كثريا

 ..ت، يعود السؤال السابقوإذا مل تستعمل الزي :الشيخ
 .هو جزء من العالج :مداخلة
ًيعــود اجلــواب الــسابق أو هنــاك تقييــد، آنفــا ســئلنا أنــه لــو رفعنــا يــدنا  :الــشيخ

عــن الــرضب ولــو مــع الرفــق بــالقوارير كــام قلــت، أال تــنجح تــالوة اآليــات؟ 
فنقـــول نفـــس الـــسؤال وأظـــن أنـــه ســـيكون نفـــس اجلـــواب، لـــو مل .نعـــم: قلـــت

 ، أال تكفي اآليات القرآنية؟نستعمل الزيت
 .واهللا يا شيخنا القرآن يكفي :مداخلة
 .ًفظني كان حسنا فيك، أنه سيكون اجلواب هو نفس اجلواب :الشيخ
ًتتمة هذا للعالج بس وليس هو عالجا أساسيا :مداخلة ً. 
 ..هَه آخرُه، وأولَ أولُهذا كالم ينقض آخره :الشيخ
ذكر جتربتـه مـع اجلـن بالتفـصيل، ثـم  يـ»النبـوات«يف آخر كتاب .. :مداخلة

ًقال إن صـنفا مـن اجلـن ال يـصلح معـه إال الـرضب، وإن صـنفا آخـر ال يـصلح  ً
ًمعـــــه إال الـــــوعظ والزجـــــر، وصـــــنفا ثالثـــــا ال يـــــصلح معـــــه إال قـــــراءة القـــــرآن،  ً
وصنف رابع قد يتأذى باألذان، فيظهـر مـن خـالل مـا تفـضلتم بـه، وعـىل هـذا 



 
 

٥٤ 
ــرضب الكــالم أن بعــض أنــواع أو بعــض  أصــناف اجلــن قــد ال ينفــع معــه إال ال

 .ًأو مثال إال الوعظ والزجر وما شابه ذلك
 . نعم:الشيخ

 .بعض األنواع واألذان، هذا ليس فيه إشكال يف ًأوال هو ذكر القرآن
نأخذ قسمني آخرين الزجر والرضب، الزجر أنـا ال أفهـم جمـرد كـالم غـري 

ء مـــن ذلـــك، يبقـــى الـــيشء مقـــرون بـــتالوة القـــرآن، ال بـــد أن يكـــون هنـــاك يش
الواقــع، لكــن أنــا ال  يف الرابــع واألخــري وهــو الــرضب، هــذا يــستعمله كثــريون

ًأعتقـــد ألنـــه لـــيس عنـــدي ســـند وال يكفينـــي هنـــا التجربـــة كـــام قلنـــا آنفـــا؛ ألنـــه 
ًلـــيس كـــل جتربـــة ناجحـــة تـــدل عــــىل رشعيـــة هـــذه الوســـيلة، وإال فتحنـــا بابــــا 

ـــــل  ًومـــــن الـــــرشك أيـــــضا، الـــــذين ًواســـــعا مـــــن الـــــدجل والبدعـــــة واخلرافـــــة، ب
ـــــــورهم  ـــــــد قب ـــــــرضعون عن ـــــــصاحلني، ويت ـــــــاء وال ـــــــاء واألولي يتوســـــــلون باألنبي
ًويطلبـــون مـــنهم قـــضاء حـــوائجهم، يقولـــون جربنـــا مـــرارا وتكـــرارا؛ حتـــى أنـــه  ً

 الرتيــاق املجــرب، "قــرب معــروف"الكتــب كــام أظنــك تــذكر معــي  يف ســطر
ًهـــذا أمـــر مـــسجل تارخييـــا، واآلن مهـــضوم عنـــد النـــاس عمليـــا  ومعـــرتف بـــه، ً

لكــن أنــا ال أعتقــد ألنــه لــيس عنــدي ســند، وال يكفينــي هنــا التجربــة كــام قلنــا 
وإىل آخـره، ..نحن يا أخـي جربنـا ورأينـا الربكـة والفائـدة: ًآنفا، فيقول قائلهم

فأنـــا أقـــول نجـــاح التجربـــة ال يكفـــي للداللـــة عـــىل رشعيتهـــا، ال بـــد أن يكـــون 
 .هناك دليل يؤيد الرشعية وإال فال

 .شيخنا التوقيف وبذلك نربط بني األمرين :خلةمدا
 .تفضل :الشيخ



 
 

٥٥ 
 .فالتوسل أمر يعني عبادة حمضة حتتاج لدليل :مداخلة
 . نعم:الشيخ
املـــرشوعية واجلـــواز، فـــام دام هـــذا : بيـــنام التـــداوي األصـــل فيـــه :مداخلـــة

للمــــــرشوعية واجلــــــواز، واألصــــــل فيــــــه عــــــدم التقييــــــد، فــــــام أدري يعنــــــي مــــــا 
 التقرير؟جوابكم عىل هذا 

ًهـذا الكـالم أراه صـحيحا فـيام لـو كـان األمـر متعلقـا بمعاجلـة أمـور  :الـشيخ ً
فـيام وراء املـادة، وهـم اجلـن مـن : ال تتعلق بالغيب، ال تتعلق بام يقـال اليـوم

ـــى نقـــول باملوافقـــة، احفـــظ ســـؤالك  هـــذا القبيـــل، فـــام أرى هـــذا مـــن هـــذا حت
 .ونشوف أخونا

كتـاب الطــب أن  يف سـننه يف ن أيب داوديـا شـيخنا ابـن بـاز ينقـل عـ :مداخلـة
 النبي عليه الصالة والسالم نفث عىل ماء، هل صح عندكم هذا؟

 .ال، إسناده ضعيف ال يصح :الشيخ
 عـــالج صكتابـــه أن النبـــي  يف طيـــب، الـــشيخ عمـــر األشـــقر ذكـــر :مداخلـــة

ًطفــال أو رجــال ورضبــه وخــرج مــن فمــه قــط أســود، قــال أخــرج عــدو اهللا أنــا : ً
 كتابه عامل اجلن والشياطني؟ يف حديثيف  عبد اهللا،
حتــــــــسن إلينــــــــا إذا رجعــــــــت إىل دارك أن تعطينــــــــي مــــــــصدر هــــــــذا  :الــــــــشيخ
 .احلديث
 .املسند شيخنا يف كأنه :مداخلة



 
 

٥٦ 
ـــك عـــىل  :الـــشيخ مـــش مهـــم، يف املـــسند ســـت جملـــدات، يعنـــي مـــن أحال
ًفام أنصفك أراجع لك سـت جملـدات سـيقول مـثال مـن حـديث فـالن  غائب

 .يف جزءالصحايب، أو 
 .فإن صح يا شيخنا :مداخلة
ــــشيخ ال نحــــن مــــا نــــرى نحــــن مجاعــــة ســــلفيني، ال ننــــاقش الفرضــــيات،  :ال

إذا صـح عنــدك فاعمـل بــه، أمـا إذا مل يــصح عنـدك فــال جيــوز أن : لكنـي أقــول
 .تعمل به إال بعد أن يصح

  )٠٠: ٣٢: ٥٢/ ٦٢٧(و) ٠٠: ٢٢: ٣٣/ ٦٢٧(" اهلدى والنور"



 
 

٥٧ 

 
 

أعيذكام بكلامت اهللا التامة لكل شـيطان وهامـة إىل آخـره، هـل يقـال ثـالث مـرات : سؤال
 متتالية أم مرة واحدة؟

هــــو ورد مــــرة ولكــــن إذا بــــدا للراقــــي أن يكــــرر دون التــــزام فــــال .ال :الــــشيخ
 .بأس

 يف يضع يده عليهم؟أطفال جمموعة ك: مجاعة يعني :مداخلة
 .يضع اليدين عىل طفلني، ثم يكرر ذلك بالنسبة لآلخرين :الشيخ
 يضع يديه االثنتني :مداخلة
 .إيه نعم :الشيخ

  )٠٠: ٤٢: ٠٣/ ٣٢٣(" اهلدى والنور"



 
 

٥٨ 

 
 

 فقــرأً مــرصوعاً رجــال وجــد أنــه: عنــه اهللا ريض مــسعود بــن اهللا عبــد عــن أثــر يوجــد:  ســؤال
 األمـر، هـذا صـح فـإن املـرصوع، الرجـل فأفـاق املـؤمنني، خـواتم مـرات سـبع اليمنى أذنيهيف 
 الرصع؟ حول القرآن بآيات العالج يف دليل هو هل

 اهللا ذلــك؟ صــح هــل لكــن واضــح، دليــل يعنــي فهــو صــح إذا ًطبعــا :الــشيخ
 .أعلم

 حـــديث األول الدليل؛نـــسميهم دليلـــني أو مـــضت، لتـــيا ]األدلـــة[ :الـــسائل
  ؟»فليفعل بيشء أخاه ينفع أن منكم استطاع من«: ص النبي

 ينفعــه ،»فليفعــل أخــاه ينفــع أن مــنكم اســتطاع مــن« واحــدة، واحــدة :الــشيخ
  يرشع؟ ال بام أم ُيرشع بام

 .يرشع بام :السائل

ِتثبـــت حتـــى دليـــل، فيـــه مـــا هـــذا ًإذا طيـــب، :الـــشيخ ْ  فـــإذا يـــرشع، ســـبق امـــ أن ُ
 .احلديث إىل بحاجة )أنت( وما املشكلة انتهت رشعيته، نفينا ما َّتَبْثَأ

   )٠٠: ١٤: ١٢/٢٠(" والنور اهلدى " 



 
 

٥٩ 

 
 ]يا كبري، فأجاب: سئل اإلمام عن حكم الرقية بقوهلم[

كــون الكــالم فيــه مــا جيــوز الرتقيــة بكــالم غــري مفهــوم بإمكــان أن ي :الــشيخ
كبـري يمكـن يكـون ...يـا حـرف نـداء: ك، فأول يشء هنا يتبـادر إىل الـذهنرش

ًاســم شـــيطان رجــيم، فهـــو يـــستغيث بــه، وفعـــال الـــشيطان هــذا وظيفتـــه يـــضلل 
املــستغيثني بــه، فيمنــع األرضــة، وبالتجربــة ثابــت هــذا الــيشء، فأضــلهم هبــذا 

هكـذا نحـن :  يقـولًاالسم الذي ليس معروفا ما قـصده بـل هـو جمهـول، كـأن
توارثنــا، األتــراك يعنـــي توارثــوا الكتابــة هـــذه أنــه ضــد األرضـــة، وكتــب الفقـــه 

أن هـــذا االســـتعامل ال جيـــوز، وهـــذا هـــو احلـــق، لكـــن النـــاس عـــادات : تقـــول
 .وتقاليد ماشيني عليها، وأهل العلم ماشيني عليها فامذا تقول عنهم

:  تركيــا، يعنــياملخطوطــات الرتكيــة ملــا ذهبــت يف أنــا رأيــت :عــيل حــسن
ًقل أن كتابا وقع حتـت يـدي إال عليـه هـذه  ، خيطوهـا وتكـون كبـرية »يـا كبـري«َّ

 .ًوبصورة عجيبة جدا
 .أي نعم، هو كذلك :الشيخ
 ومن هو كبري؟ :مداخلة
 .اهللا يبعده عنك :الشيخ
 الشيطان باللغة الرتكية؟: يعني :مداخلة
 .يمكن :الشيخ

  )٠٠: ٤٥: ٤٥/ ٢٥٧(" اهلدى والنور"



 
 

٦٠ 

 
 

مـا حكـم مـن وضـع بعـض آيـات مـن القـرآن أو قـرآن عـىل مكـان فيـه وجــع : يقـول: الـسؤال
 القرآن الكريم؟ يف ًمن جسمه، مستشهدا بجواز الرقية عىل مكان الوجع

 أو ًال، هـــذا لـــيس مـــرشوعا، الرقيـــة هـــي أن يتلـــو القـــرآن عـــىل نفـــسه :الـــشيخ
بعــض األدعيــة الــصحيحة عــن  يف القــرآن أو يف عــىل موضــع مرضــه مــا جــاء

ًالرسـول عليــه الـسالم، أمــا أن يـستعمل حجابــا فهـذا مــن املحـدثات، وبعــض 
العلامء املتقدمني يعتربونه متيمة، ولو كان مـن كـالم اهللا عـز وجـل، فكـل مـا 

 وجــل أو يعلـق فهـو متيمــة، لكـن فـرق بــني أن يكـون هـذا املعلــق كـالم هللا عـز
، وبـني أن يكـون مــن الكـالم الغـري مفهــوم الـذي قــد ص دعـاء مـن رســول اهللا

ًيكـــون رشكــــا وقــــد يكــــون ضــــالال، فهــــذا هــــو الفــــرق، لكــــن النتيجــــة كلــــه  يف ً
متيمـة، إال أنــه بعــض الــرش أهــون مــن بعــض، فــال جيــوز إال الرقيــة، أمــا تعليــق 

ك فهــذا مكــان مــا مــن اإلنــسان أو مــن الــدار أو مــا شــا يف آيــة أو حــديث ــ به ذل
 .من حمدثات األمور

 .تعليق آيات عىل ابنه صح يف أثر ابن عمرو :السائل
 .ال ما صح :الشيخ

   )٠٠: ٢٥: ٤٧/ ٤٨٥(" اهلدى والنور"
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ِّلــسحر ببــل هــذه ا) ذكــر(الرقيــة بكتابــة آيــات مــن القــرآن ممــا فيهــا ] جتــوز[هــل : ..ســؤال َ ِ
 املاء حتى تبوش ثم االستحامم باملاء؟ يف اآليات كتابتها ثم بلها

ال رقيــــة إال بــــالتالوة، أمــــا : الــــسنة..ال، ال يوجــــد رقيــــة إال بــــالتالوة :الــــشيخ
 ًالكتابة وحمو الكتابة باملاء فهـذا قـول لـبعض العلـامء ولكـن مل نجـد لـه أثـرا

 .السنةيف 
  )٠٠: ٥٩: ٢٨/٥٤( "اهلدى والنور" 
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 ص يف حــديث املعــراج عنــدما فرضــت الــصالة عــىل الرســول.: ســؤال

    كيف كانت املسألة هذه؟..وراجعه سيدنا موسى
ـــــــــك :الـــــــــشيخ  ـــــــــف بـــــــــارك اهللا في األمـــــــــور غيبيـــــــــة خـــــــــذوها قاعـــــــــدة ! ال كي

ال كيـف يف املغيبـات، وحـسبك أن تقـرص فتقـول كيـف، غـريك ..واسرتحيوا
ًور وحيكــي كالمــا طــويال لكــن ينتهــي إىل هــذه الكلمــة التــي أنــت يلــف ويــد ً
كيــــف؟ ال كيـــف يف املغيبــــات، اإليــــامن املطلـــق وفقــــط بــــدون : قلـــت عنهــــا

ـــف؛ ألنـــه عـــامل مـــا وراء املـــادة مـــا وراء العقـــل مـــا .. كـــام يقولـــون اليـــوم تكيي
 .ًوالعكس بالعكس أيضا يقاس عليه حياتنا هذه املادية

   )٠٠: ٥٩: ٢٨/٥٤(" اهلدى والنور"
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 .املعوذات والفاحتة يف ورد النفث فيام علمت! شيخنا: سؤال
 ورد ماذا؟  :الشيخ
 .النفث :مداخلة
 .النفث :الشيخ
املعوذات والفاحتـة، فهـل يقتـرص عـىل هـذا  يف يعني فيام علمت :مداخلة

 .ليس عىل سبيل احلرص: كل القرآن؟ يعني يف م يعممأ
 .ذلك ما ال نعلمه عن الرسول عليه السالم فنقف عند ما علمنا :الشيخ
ال أعلــم : بالنــسبة لقــضية الــدعاء للمــريض، يعنــي! كــذلك شــيخنا: ســؤال

حــني كــان ..دعــاء اللهــم رب النـاس أذهــب البــأس يف ورود قـضية املــسح إال
 ؟ هناك يقال هنا أم لديك إجابة أخرىيمسح بيده، فهل ما قيل

 .هي نفس القاعدة :الشيخ
  )٠٠: ١٢: ٠٢/ ٨٠٤"(اهلدى والنور"
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 هل جيوز الرقية برشيط الكاست؟: سؤال
 هل جيوز الرقية إيش؟ :الشيخ
 عن طريق رشيط كاست؟ :مداخلة
 طريق كاست؟ :الشيخ
 . رشيط:مداخلة
 .رشيط يعنيك :الشيخ
 . نعم:مداخلة
شـــك حتـــى  يف هـــل جيـــوز األذان؟ هـــل جيـــوز اإلقامـــة؟ إن كنـــت :الـــشيخ

أجاوبـك، وإن كنــت تعلـم أنــه ال جيــوز فـاجلواب هــو هـو، ال جيــوز، ولــذلك 
ًبعـــض املناســـبات نظـــن واهللا أعلـــم إن كـــان اخلـــرب صـــحيحا أن  يف أنـــا قلـــت

ًإن كــــان هــــذا خــــربا ًد أحيانــــا عــــىل األقــــل يــــذاع مــــن رشيــــط، فــــَّاألذان املوحــــ
 .ًصحيحا فأنا أقول أخشى أن يأيت يوم يصيل الناس وراء الكاست تفضل

  )٠٠: ٣٧: ٢٩/ ٦١٦("اهلدى والنور"
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ًجيــب عــىل كــل مــسلم أوال تعبــدا، وثانيــا تطببــا أن يــستعيذ بــاهللا عــز  :الــشيخ ً ً ً

رســول عليـه الـسالم بالنقــل الـصحيح أن يقــول وجـل بالكلمـة املنقولــة عـن ال
الـسامء وهــو  يف األرض وال يف بـسم اهللا الـذي ال يــرض مـع اسـمه يشء«: إمـا

 »أعــوذ بكلـامت اهللا التامــة مـن رش مــا خلــق«: ، وإمـا أن يقــول»الـسميع العلــيم
 يف ذلـــك اليـــوم، هـــذا احلـــديث يرويـــه اإلمـــام أمحـــد يف فإنـــه لـــن يـــرضه يشء

سـننهم مـن طريـق أبـان بـن عـثامن بـن عفـان،  يف "نالسن"مسنده، وأصحاب 
عــثامن بــن عفــان معــروف أشــهر مــن نــار عــىل علــم أحــد اخللفــاء الراشــدين، 

جملـس ملــا  يف  أبـان مــن ثقـات التــابعني وحفـاظهم كــانهاخلليفـة الثالـث، ابنــ
َّحــــدث هبــــذا احلــــديث فنظــــر إليــــه أحــــد اجلالــــسني نظــــرة هلــــا معنــــى فهمهــــا 

ن مـــصاب بيـــده بالفــالج، فاجلـــالس الـــذي نظـــر املحــدث أبـــان، املحـــدث أبــا
ذكـر معنـى  -يـا بنـي: تلك النظرة التي هلا معنى خاص، وفهمها أبان، قـال لـه

 إذا نــزل القــدر عمــي البــرص، أنــا أنــسيت أن أتعــوذ هــذا التعــوذ:-مــا يــأيت وهــو
 .ذلك اليوم، فأصبت بالفالجيف 

 .ال إله إال اهللا :مداخلة
 جيعـل ديدنـه وقاعدتـه التـي ال يمكـن أن ولذلك ينبغـي للمـسلم أن :الشيخ

ــــيس الطعــــام والــــرشاب وهــــو أحــــوج مــــا يكــــون إليــــه، هــــذا ال  تنــــسى إال إذا ن



 
 

٦٦ 
أمــا إذا .ًيمكــن، وعــىل هــذا ينبغــي أن يكــون حريــصا عــىل مثــل هــذه التعاويــذ

 .وقعت الواقعة، فليس هلا من دون اهللا كاشفة
  )٠٠: ٣١: ٧٤٦/٢٢("اهلدى والنور"
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يكتبـــون : يعنـــي..كـــذلك..الـــسودان يكتبـــون القـــرآن باملـــداد ويـــرشبوه يف علـــامء: ســـؤال
 .أوراق صغرية ويعطوها للمريض لكي يستنشقها، فاألدلة التي متنع ذلك يف آيات قرآنية
 .ً مرشوعامل يصح نقلها عن السلف فال نراه... :الشيخ

  )٠٠:٥١:٠٧ /٤(" فتاوى جدة"
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 ]:صقال رسول اهللا [
 ."ق متيمة فقد أرشك َّمن عل "
  : ]قال اإلمام[

 )فائدة(
 خــرزات كانـــت العــرب تعلقهـــا عــىل أوالدهــم يتقـــون هبــا العـــني: التميمــة

 . البن األثري" النهاية " يف زعمهم فأبطلها اإلسالم كاميف 
ـــــدوو: قلـــــت ـــــضاللة فاشـــــية بـــــني الب ـــــزال هـــــذه ال بعـــــض  والفالحـــــني وال ت

الــسيارة  يف املــدنيني ومثلهــا اخلــرزات التــي يــضعها بعــض الــسائقني أمــامهم
ــــــسيارة أو يف بعــــــضهم يعلــــــق نعــــــالو! يعلقوهنــــــا عــــــىل املــــــرآة  يف مقدمــــــة ال

 كــــل !واجهــــة الــــدار أو الــــدكان يف غــــريهم يعلقــــون نعــــل فــــرسو! مؤخرهتــــا
، غـري ذلـك ممـا عـم وطـم بـسبب اجلهـل بالتوحيـد، ومواذلك لدفع العني زع

زلــت الكتــب ُأن والوثنيــات التــي مــا بعثــت الرســل ومــا ينافيــه مــن الــرشكياتو
القــــــضاء عليهـــــــا، فــــــإىل اهللا املــــــشتكى مــــــن جهـــــــل  وإال مــــــن أجــــــل إبطاهلــــــا

 .هم عن الدينِعدُب، واملسلمني اليوم
ىل التقـرب هبـا  بـل تعـداه إ،ومل يقـف األمـر ببعـضهم عنـد جمـرد املخالفـة

 يف  يقـول" دالئـل اخلـريات " فهذا الشيخ اجلـزويل صـاحب !إىل اهللا تعاىل
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 اللهــم صــل عــىل ": ) طبــع بــوالق١١١ص (يــوم األحــد  يف احلــزب الــسابع

محــت احلــوائم ورسحــت ، و مــا ســجعت احلامئــم،عــىل آل حممــد وحممــد
 .!"نفعت التامئم ، والبهائم

هـــي الورقـــة  و الـــتامئم مجـــع متيمـــة" بـــأن " الـــدالئل "وتأويـــل الـــشارح لــــ 
ق عــــىل الــــرأس مــــثال َّعلــــُت والتــــي يكتــــب فيهــــا يشء مــــن األســــامء أو اآليــــات

ام ال يــصح ألن الــتامئم عنــد اإلطــالق إنــام هــي اخلــرزات كــام مــف ،"للتــربك 
الـرشع عـىل  يف  عىل أنـه لـو سـلم هبـذا التأويـل فـال دليـل،سبق عن ابن األثري

ك ، وأن التميمــة هبــذا املعنــى تنفــع ــ لــذلك جــاء عــن بعــض الــسلف كراهــة ذل
 طبـــع املكتـــب ٤٥ -٤٤ص( " الكلـــم الطيـــب "تعليقـــي عـــىل  يف كـــام بينتـــه
 ).اإلسالمي

  ).٨٩١-١/٢/٨٨٩"(الصحيحة"



 
 

٧٠ 

 
 

 مهــمِّعلُي كــان ص اهللا رسـول أن جــده عــن أبيـه عــن شــعيب بـن عمــرو عـن
 : كلامت الفزع نم

 مهــــــزات مــــــن و،عبــــــاده رش و،غــــــضبه مــــــن التامــــــة اهللا بكلــــــامت أعــــــوذ« 
ـــشياطني  مـــن يعلمهـــن عمـــرو بـــن اهللا عبـــد كـــان و«: قـــال .»حيـــرضون أن و،ال

ُل فأعلقه عليهيعق مل من و،بنيه من عقل َ َ َْ َ«. 
 ]: قال اإلمام[

   ألن فيـه حممـد بــن إسـحاق وهـو مــدلس ، مل يـصح إسـناده إىل ابـن عمــرو
 ، فــال جيــوز االحتجــاج بــه عــىل جــواز تعليــق الــتامئم مــن القــرآن،قــد عنعنــهو

 فــال حجـــة ،وال ســيام وهــو موقــوف عليــه.لعــدم ثبــوت ذلــك عــن ابــن عمــرو
 فــال ،وقــد ورد مــا يــدل عــىل عــدم جــواز تعليــق الــتامئم«:  قــال الــشوكاين،فيــه

 .»اهللا بن عمرو حجة يقوم بقول عبد
 فأجـــــازه بعـــــضهم ،ذلـــــك يف نوالـــــسلف مـــــن التـــــابعني وغـــــريهم خمتلفـــــو

 ،ص  لعـــدم ثبـــوت ذلـــك عـــن النبـــي، وهـــذا الـــذي نختـــاره،وكرهـــه آخـــرون
 .نة الرتقية باملعوذات وغريهاُوألن القول بجوازه يعطل س
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بـسند صـحيح عـن  )١١١/١ق  (»فـضائل القـرآن« يف وقد روى أبو عبيـد

يعنــــــي -كـــــانوا يكرهـــــون: قـــــال-وهـــــو النخعـــــي التـــــابعي اجلليـــــل-إبـــــراهيم
وهـو ابـن مقـسم الــضبي -وقـال املغـرية.الـتامئم مـن القـرآن وغـريه-الـصحابة

﴿: عــضدي هــذه اآليــة يف أعلــق:  فقالــت،وســألت إبــراهيم: -الفقيــه الثقــة
﴾من محى كانت يب؟ فكره ذلك ّ. 

ثــم روى أبــو عبيــدة عــن احلــسن البــرصي أنــه كــان يكــره أن يغــسل القــرآن 
 .ق القرآنَّ أو يعل،ريضويسقاه امل

 .ال أعرفه:  قال أبو حاتم،وإسناده صحيح لوال أن فيه عثامن بن وكيع
لكــــن قــــد ذكــــر هــــو أنــــه روى عنــــه ثالثــــة مــــن الثقــــات أحــــدهم عبــــد : قلـــت

 يف  وهــو الــسكن بــن أيب الــسكن كــام، وروى عنــه رابــع،الــرمحن بــن مهــدي
، فاطمأنــــت )٥/١٥٥(بـــن حبـــان ال »ثقــــات« و، للبخـــاري»التـــاريخ الكبـــري«

 .النفس لروايته واهللا أعلم
  .)٨٤ص( "الكلم الطيبحتقيق "
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  مــــــــــا ] بالنـــــــــسبة للـــــــــتامئم التـــــــــي حتتــــــــــوي عـــــــــىل آيـــــــــات مـــــــــن كتـــــــــاب اهللا: [الـــــــــسائل
 حكم تعليقها؟
اجلــــواز والكراهــــة، والــــراجح عنــــدي : ذلــــك قــــوالن يف للعلــــامء :الــــشيخ

، صلو كانت مـن كتـاب اهللا أو مـن أدعيـة رسـول اهللا الكراهة؛ ألهنا متائم و
 : والسبب الذي حيملني عىل ترجيح هذا القول يعود إىل شيئني اثنني

 .أنه مل يكن من عمل السلف: اليشء األول
أن فيـــه االتكـــال عـــىل مثـــل هـــذه التعاويـــذ، أو : والـــيشء اآلخـــر وهـــو مهـــم

 الــسنة، أن يرقـــي عــىل مثــل هــذه الــتامئم دون اســتعامل الرقــى التــي هــي مــن
متيمـــة أو تعويـــذة  يف اإلنـــسان نفـــسه أو أن يرقـــي غـــريه، فحيـــنام يـــضع الرقيـــة

فهـو تواكــل عليهــا، وال يعـود يــستعمل الرقــى التــي أمرنـا باســتعامهلا عنــد كــل 
ــق ولــو بالــصورة املــذكورة  مناســبة، فلهــذا وذاك يــرتجح عنــدي كراهــة التعلي

 .ًآنفا
  )٠٠:٣٩:٥٢ /٢٨" (-األثر–فتاوى جدة "
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 اخليـل«: ص اهللا رسـول قـال: قـال عنهام اهللا ريض اهللا عبد بن جابر عن
 ،عليهـــا معـــانون وأهلهـــا ،القيامـــة يـــوم إىل والنيـــل اخلـــري نواصـــيها يف معقـــود

 .األوتار تقلدوها وال ،وقلدوها ،بالربكة هلا وادعوا ،بنواصيها فامسحوا
 ).صحيح لغريه(
  : ]قال اإلمام[

قلـــدوها طلـــب أعـــداء الـــدين والـــدفاع عـــن املـــسلمني، وال تقلـــدوها :  أي
 .طلب أوتار اجلاهلية التي كانت بينكم

اجعلـــوا ذلـــك : وهـــو الـــدم وطلـــب الثـــأر، يريـــد» وتـــر«مجـــع » األوتـــار«و 
: وقيـل«: قـال» النهايـة« يف أعناقهـا لـزوم القالئـد لألعنـاق، كـام يف ًالزمـا هلـا

أعنقاقهــــا األوتــــار  يف أي ال جتعلــــوا.القــــوس: مجــــع وتــــر» وتــــاراأل«أراد بـــــ 
ــــق وقيــــل إنــــام هنــــاهم عنهــــا ألهنــــم كــــانوا يعتقــــدون أن تقليــــد اخليــــل : فتختن

 .»باألوتار يدفع عنها العني واألذى، فتكون العوذة هلا، فنهاهم
مـــشكل « يف وهـــذا هـــو الـــذي رجحـــه أبـــو عبيـــدة وتبعـــه الطحـــاوي:  قلـــت
 .ه الصوابولعل) ١/١٣٢(» اآلثار

 ).٥٣٣/ ٢" (التعليق على الترغيب والترهيب"
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ـــصنعونه : لـــة، يقـــول عنهـــا الـــشيخ حممـــد بـــن عبـــد الوهـــاب رمحـــه اهللاَِوالت: ســـؤال يشء ي

ًويقــول الــشيخ ابــن بــاز جــزاه اهللا خــريا يقــول بــأن هــذه الــتامئم التــي  .حيبــب املــرأة إىل زوجهــا
 .تعلق عىل الصغار

 له اهللا يكرمك؟ َِوبط التفام ضا
هـــي الكتابـــة التـــي يقـــصد هبـــا حتقيـــق يشء بطريقـــة غـــري مـــرشوعة،  :الـــشيخ

احلجــــب التـــي تعلـــق عــــىل العنـــق، أو حتــــت : ومـــن هـــذا الطــــرق املـــرشوعة
 .الخ..أو...اإلبط، أو عىل الصدر، أو

ًلكن هنا قوالن للعلامء قديام وحديثا ً. 
لـــة، أن يكـــون َِو هـــو التبـــني أن يكـــون هـــذا احلجـــاب الـــذي خيتلـــف األمـــر

ًقــارصا عــىل كتابــة آيــة تعويــذة مــن آيــة، أو تعويــذة مــن حــديث نبــوي، فيجــوز 
 .عند بعضهم، وال جيوز عند اآلخرين، ألن هذه مل تكن من عمل السلف

أمـــا إذا كانـــت الكتابـــة ليـــست مـــن اآليـــة أومـــن حـــديث نبـــوي، فهـــذا متفـــق 
 كانــت كتابــة رشعيــة، فهــل إذا: عليــه عــىل أنــه ال جيــوز تعليقــه، إنــام اخلــالف

ًم من يقول نعم، ومـنهم مـن يقـول ال، وأنـا شخـصيا أميـل هجيوز التعليق؟ من
إىل هــــذا األخــــري، أي ال جيــــوز تعليــــق يشء مــــن هــــذه احلجــــب ولــــو كانــــت 
 مقتــرصة فقــط عــىل آيــة مــن القــرآن الكــريم، أو تعويــذة مــن أحاديــث الرســول

 إصــابة مــن العــني ًاملقاصــد ختتلــف إذا كــان املقــصد مــثال: وبــال شــك ص



 
 

٧٥ 
حتـصيل املـودة بـني الـزوجني فهـذا : فهي تعويذة مطلقه، وإذا كان املقـصود

 .التولة: خصص بلفظة
   )٠٠: ٤٣: ٥٢/ ٥٢٧(" اهلدى والنور "
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كتــب حممــد بــن عبــد الوهــاب يستــشهد بــه، هــل  يف ًحــديث الواهنــة قرأتــه ضــعيفا: ســؤال

 اد به بصيغة التمريض؟ جيوز االستشه
 .يستشهد به مع بيان ضعفه :الشيخ
 .جزاك اهللا خري :مداخلة

 )٠٠: ٣٨: ٥٦/ ٣٣٧( "اهلدى والنور"
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